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מבוא
למרות שטחה הנרחב של המועצה האזורית רמת הנגב ,מרבית חיי הקהילה המתגוררת בה מתמקדים
במרחב היישובי  .ברמת הנגב  14יישובים בהם מתגוררים כ 7,400-תושבים ,היוצרים פסיפס התיישבותי
המורכב בין היתר מקיבוצים ,מושבים ויישובים קהילתיים .אליהם מצטרפות כ 24 -חוות חקלאיות-
תיירותיות הנמצאות בשלבי הסדרה שונים .בנוסף ישנן נקודות התיישבות בדואית בתחום השיפוט של
המועצה :ואדי אריכא ,עבדה ,רמת ציפורים ומשולש חווה.
ראשיתה של ההתיישבות היהודית באזור המועצה הייתה בשנת  1943בהקמת קיבוץ רביבים כאחד
משלושת המצפים ,שהיו תחנות ניסוי חקלאיות בהן נלמדו התנאים האקלימיים והחקלאים של הסביבה.
בנובמבר  1947עלה על הקרקע קיבוץ משאבי שדה ,שנקרא בתחילה "חלוצה" ושכן עד אחרי מלחמת
העצמאות כ 11-קילומטר מצפון מזרח לרביבים .משאבי שדה ורביבים נותרו לבדם באזור בשנות ה,50-
ונאבקו יחד להנחת צינור מים שתאפשר את הרחבת ההתיישבות באזור .דרומית לשני קיבוצים אלו
הוקם בשנת  1952קיבוץ שדה בוקר .בשנת  1953הוחל בהקמת היאחזויות נח"ל באזור חולות חלוצה
ובדרך אליה .תחילה הוקמה גבעת רחל ובהמשך הוקמו אשלים ,בארותיים והיאחזויות נח"ל נוספות.
בגלל התנגדות קק"ל ,שלא ראתה סיכוי להתיישבות אזרחית במקום ,הן לא אוזרחו ובסופו של דבר
ננטשו .המועצה האזורית רמת הנגב הוקמה ביוני  ,1954והיא כללה בראשיתה  4יישובים :רביבים,
משאבי שדה ,שדה בוקר וכפר ירוחם (הוקם בשנת  1951כמעברה לעולים).
התעוררות מחודשת להתיישבות ברמת הנגב החלה בראשית שנות ה 70-וקיבלה תאוצה לאחר הסכמי
קמפ-דיוויד וההחלטה הנסיגה מסיני .באתר קראוונים ,שהוקם בצומת משאבים עברו בזה אחר זה
הגרעינים שהקימו את אשלים (עברו לנקודת הקבע בתחילת  ,)1979טללים (עברו לנקודת הקבע בתחילת
 )1980ורתמים (עברו לנקודת הקבע ב .)1983-בהמשך קמו עזוז ( ,)1985ניצני סיני-ניצני סיני (,)1986
וכמהין (ב .)1988-שלב נוסף בהתיישבות במקום החל בשנות ה ,2000-עת החלה תנועת אור לכוון גרעיני
התיישבות של חילונים ודתיים לנגב .במסגרת זאת קמו ברמת הנגב מרחב עם ( )2001ובאר מילכה
( ,)2006חודשה ההתיישבות בכפר רתמים ( )2009והוקם היישוב שיזף (.)2012

פרק זה מורכב משני חלקים :בחלקו הראשון יוצגו וינותחו מאפייני צורות ההתיישבות השונות במועצה
ובחלקו השני יוצגו מאפייניו השונים של כל יישוב במועצה .מאפייני היישובים מתבססים פגישות עם
הנהגות היישובים ומענה לשאלון יעודי שנשלח לכל אחד מסוגי הישובים השונים ,סיורים בשטח ,לימוד
חומרי רקע ופגישות עם בעלי תפקידים ביישובים ,בהתאם לצורך.
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איור - 1פרישת יישובים במועצה אזורית רמת נגב
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 .1דגמי היישובים במועצה
על אף שמתוך שטח השיפוט הרחב של המועצה האזורית רמת הנגב (למעלה מ 4-מיליון דונם) מהווים
שטחם של היישובים פחות מאחוז ,מטבע הדברים עיקר משאביה ועיסוקיה של המועצה מופנים לעבר
היישובים .בתחום השיפוט של המועצה  14יישובים :ארבעה קיבוצים ,שלושה מושבים ,ושבעה יישובים
קהילתיים הנעים בין מנעד הגדרות יישוביות די רחב ומגוון .בעוד הקיבוץ ,המושב והיישוב הקהילתי
הינם מודלים התיישבותיים מוכרים במדינת ישראל ,בתחום המועצה גם צורות התיישבות נוספות ,פחות
שכיחות וחלקן אף יחודיות ,כגון יישובים מוסדיים (קהילה חינוכית התיישבותית ניצנה ומדרשת בן
גוריון) או כפר תיירותי מדברי (עזוז) .בנוסף ליישובי הקבע ,ברחבי המועצה כ 24-חוות חקלאיות-
תיירותיות מכח תכנית "דרך היין" (כמפורט בהרחבה בפרק תיירות) המשמעות למגורי המשפחה
המפעילה את החווה .יש לציין ,כי בנוסף לכל אלו עתיד להתווסף למועצה יישוב בדואי חדש (עבדה) ,אשר
נמצא בימים אלו בתהליכי הסדרה (כמפורט בהרחבה בפרק ההתישבות הבדואית) .כמו כן לאחרונה
אושרו בהחלטות ממשלה שונות הקמת שני יישובים חדשים במועצה :נווה תמרים באגן משאבים וניצנית
באגן ניצנה .הדיון על אופיים של היישובים ,על היקפם ,על דגמם הפיזי ועל תפקידם המרחבי עודנו מתנהל
ומהווה אתגר משמעותי לפתחה של תכנית המתאר הכוללנית.

קיבוצים
הקיבוץ הינו משק שיתופי ,בו מתקיימת בעלות משותפת על כל ההון (הפיזי והכלכלי) ,וצריכת השירותים
הינה משותפת .בעשורים האחרונים עברו הקיבוצים תמורות כלכליות וחברתיות משמעותיות הנובעות
מהזדקנות דור המייסדים ותהליכים חברתיים ומרחביים  -כל אלו הובילו ועודם לפגיעה בחקלאות
ובקיבוצים .בעקבות תהליכים אלו ונוספים החלו לעבור בעשורים האחרונים קיבוצים רבים בישראל
תהליכי הפרטה חלקיים או מלאים על ההון ואספקת השירותים .תהליכי השינוי הכלכליים והחברתיים
שפקדו את הקיבוצים בשלהי שנות השמונים ,הביאו גם לשינויים מרחביים בדמות הרחבות פרבריות
מאופיינות בבנייה פרטית ,הסדרת המגרשים הקיימים ושיוכם לתושבי הקיבוץ והפסקת השירותים
הציבוריים (מכבסה ,חדר אוכל) והגדלת השירותים המסחריים.
תהליך זה פסח ברובו על הקיבוצים ברמת הנגב .קיבוצים כגון שדה בוקר ,משאבי שדה ורביבים נותרו
שיתופיים כמעט לחלוטין ללא הקמת אגודות שיתופיות לצד אגודות חקלאיות .לעומתם ,קיבוץ טללים
שהוקם בתחילת שנות ה ,80-עבר תהליכי שינוי משפטיים שבמסגרתם הוקמה אגודה קהילתית להרחבה
הקהילתית שנבנתה במהלך העשור האחרון.
המבנה הפיזי האדריכלי של הקיבוץ הוא ייחודי ,תוצאה של השקפת עולם ואורח חיים שיתופי ,שוויוני,
ושל שילוב בין קהילה וייצור המושתת על קרקעות חקלאיות .במידה רבה ,ייחודה של צורת ההתיישבות
הקיבוצית היא בשילוב שבין הכפר לעיר :מחד הקיבוץ מתבסס על ייצור חקלאי ועל כן הנוף החקלאי
דומיננטי בו מאד ,ומנגד ה"רחוב" הקיבוצי מייצר מפגשים מרובים ותסיסה מרחבית ,וצורתו קומפקטית
ומעודדת הליכתיות ונסיעה על אופניים  .1האדריכל שמואל ביקלס ,מי שעמד בראש יחידת התכנון של
איחוד הקיבוצים ,תכנן את הקיבוץ ע"פ הדפוסים שאיפיינו את התכנון בתנועה :הפרדה בין האזור
המשקי ואזור המגורים ובמרכז מבני הציבור ובראשם חדר האוכל .המדשאה הראשית" ,כיכר העיר"

 1כהנא2001 ,
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הקיבוצית ,היוותה מקום המפגש של הקיבוץ -ההתכנסות בחגים והמפגש החברתי ביומיום .האדריכל
שמואל מסטצ'קין קבע קנה מידה ל'דשא הגדול'" :ההיקף של הדשא הגדול צריך להיקבע על -פי יכולתו
של אדם המצוי בקצהו האחד לזהות את פני חברו בקצהו השני" .עקרונות תכנון אלו קבעו למעשה דפוס
מרחבי קיבוצי המתאפיין במרחב הולכי רגל רציף ומגונן .ברמת הנגב ,המתאפיינת בסביבה מדברית
צחיחה ,עקרונות אלו הפכו את הקיבוצים במידה רבה ל"נאות מדבר מקומיים".
איור  – 2סכמת שימושי קרקע

קיבוצית2

בשטח רמת נגב ישנם ארבעה קיבוצים :רביבים ,משאבי שדה ,שדה בוקר וטללים .הקיבוצים תוכננו על
פי סכימת שימושים אחידה :ליבה של מבני ציבור ושטח ציבורי פתוח במרכז הקיבוץ ,אזור מגורים,
כאשר דרך ראשית אזור משקי המשולב לעיתים עם אזור תעשייה ומלאכה ,אזור מגורים וליבה של מבני
ציבור במרכז .הקיבוצים ברובם מישוריים ומוקפים בחלקות חקלאיות וחקלאות בעלי חיים.

 2ישראל פיינמסר ,הקיבוץ בתכנונו 1983
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איור  – 3סכמת שימושי קרקע קיבוצית

המבנה הפיזי של הקיבוץ המבוסס על שטחים
פתוחים רציפים ללא כבישים ,על טישטוש בין
פרטי לציבורי ועל בינוי אחיד  -משתנה בשנים
האחרונות עם הקמת ההרחבות .השינוי
החברתי מוביל לרוב לשינוי בתכנון הפיזי
הקיבוציים
ובערכים
בצביון
ופגיעה
ההיסטוריים .ניתן לראות את דפוסים שונים
של שכונות הרחבה קיימות ומתוכננות בכל
קיבוצי רמת נגב.

איור  – 4שכונת הרחבה בקיבוץ טללים

מושבים
מושבי העובדים הוקמו כצורת יישוב המבוססת על חקלאות כמקור תעסוקה עיקרי .ככלל ,המושבים
מחולקים לשלושה סוגים :מושב עובדים ,מושב שיתופי ומושב פועלים.
מרבית המושבים בארץ הינם מושבי עובדים ,בהם גם שלושת מושבי המועצה .מושב העובדים מנוהל על
ידי אגודה חקלאית ,החוכרת את הקרקע מרשות מקרקעי ישראל .בעלי הזכויות בקרקע חוכרים את
הנחלה (חלקות א') בחוזי משנה מהאגודה החקלאית וכל משפחה מעבדת אותה ומהווה יחידה כלכלית
עצמאית בתחום הייצור והצריכה .קיים איחוד עסקים לצורכי רישום ומסגרת קהילתית משותפת.3

3

אלמוג ,ע .הורנשטיין ,ש .)2009( .סביבת המגורים במושב .מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית ,אנשים ישראל.

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7872&searchMode=0&index=34
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לאורך השנים ,מקור ההכנסה הכמעט בלעדי של מושבי העובדים היה פעילות חקלאית .שינויים באופי
הפעילות הכלכלית בישראל וירידה במספר המועסקים בחקלאות ,הובילו לירידה מתמדת ברווחיות
המשק החקלאי – בעקבותיה רבים מהמושבים נקלעו לקשיים כלכליים .מגמה זו ,הובילה לכך שבשנת
 2007התקבלה החלטה להכשיר פעילות לא חקלאית (פל"ח )4בחלקות המגורים שבשטח חלקות א'.5
תהליכים אלו ,הובילו לכניסה הדרגתית של שימושים לא חקלאיים לתוך המושבים – חדרי הארחה
(צימרים) ,מלאכה ופעילויות לא חקלאיות נוספות.
בתחילה ,התירה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הקמת יחידת דיור אחת בחזית כל נחלה חקלאית .עם
הגידול הדמוגרפי ,הותרה תוספת הדרגתית של יחידות דיור נוספות ,לשימוש בני משפחתו של מעבד
הקרקע .כיום ,מתירה רשות מקרקעי ישראל הקמת  3יחידות דיור עצמאיות בחזית כל נחלה ,ללא התניית
מגורי בן משפחה במקום .תהליך הדרגתי זה ,הוביל לכך שכיום מתגוררת במושבים אוכלוסייה רבה
שאינה מתקיימת מחקלאות .למושבי העובדים מבנה פיזי אופייני ,הנגזר מצורת היישוב החקלאית:
נחלה :חלקות א'  -תא שטח אורכי לרוב ,המיועד לשימושים חקלאיים.
בחזית החלקה ,על שטח המשתרע בדר"כ של  2.5דונם  -ה"שטח המותר"
(המשבצת "הצהובה") .שטח זה מיועד למגורים ולשימושים לא חקלאיים
(פל"ח) ,כאשר יתר החלקה מיועדת לפעילות חקלאית בלבד .באיור מס' ,4
מציג מבנה בסיסי של חלקה א' .יש לציין כי שטחן של הנחלות בישראל נע
בדר"כ בין  30דונם ל 80-דונם ,תלוי באזור הגיאוגרפי בו ממוקם המושב .6
במושבים בישראל צפיפות המגורים לרוב היא נמוכה ,והיא נעה סביב 1-2
יחידות דיור בכל נחלה ,בגובה של  1-3קומות.
חלקות ב' ו-ג' :מוגדרות כשטחים חקלאיים ואינן בהכרח צמודות דופן
ליישוב עצמו .שטחים אלו מעובדים על-ידי חברי המושב בחוזי חכירה
אישיים או קבוצתיים.
צורתו המסורתית של המושב ,מורכבת ממערך של נחלות חקלאיות,
הסמוכות זו לזו וממוקמות לאורך רחוב מרכזי המהווה את ציר התנועה
הראשי ביישוב – משני עבריו ממוקמות חלקות א' של הנחלות החקלאיות.
שטחי היישובים אינם כוללים אזורים לתעסוקה ,פרט לחקלאות ופל"ח
(פעילות לא חקלאית בנחלות) .מוסדות הציבור מרוכזים במרכז המושב.
ברמת הנגב שלושה מושבים :כמהין ,ניצני סיני (ניצני סיני) ובאר מילכה ,כולם ממוקמים באגן ניצנה.
המושב הראשון שהוקם ברמת הנגב הוא ניצני סיני ב ,1980-אחריו כמהין ב 1988-ובאר מילכה ב.2006-
בפתחת ניצנה תקן הנחלות ליישוב עומד כיום על  80דונם ,כאשר מאוישות סה"כ  153נחלות בשלושת

 4עפ"י החלטה מס'  1101שעניינה "שימוש לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה" שהתקבלה במועצת
מקרקעי ישראל ביום  .27.3.2007ישנם מקרים חריגים בהם ניתן למקם פל"ח שלא בחלקה א'.
 5בפברואר  2015אושר תחת תנאים מסמך המדיניות בנושא פעילות לא חקלאית בחלקות א' של המושבים במחוז דרום.
 6תקני קרקע -משרד החקלאות )2012
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המושבים .יש לציין כי לאחרונה אושרה פרוגרמה חקלאית שמטרתה הגדלת תקן הנחלות ל  450נחלות
–  150נחלות לכל יישוב (כמפורט בהרחבה בפרק חקלאות).
המושבים ברמת נגב הוקמו בשלב מאוחר יחסית לדומיהם בשאר ישראל ,ותוכננו במבנה תכנוני שונה
מעט מהמבנה המושבי הקלאסי :בפתחת ניצנה הנחלה איננה רציפה והיא מפוצלת כך שמגרשי המגורים
מרוכזים ביישוב עצמו ואילו החלקות החלקאיות ממוקמות בנפרד בסביבת היישוב .יתרה על כך,
במושבים ברמת נגב ישנו תא שטח המוגדר "כמחנה זמני" ,המאפשר לקיים מגורים זמניים לטובת
תושבים המבקשים להתקבל ליישוב ולהתנסות באורח החיים הייחודי שבסביבה מדברית מבודדת
כפתחת ניצנה .המבנה התכנוני איננו זהה בין כל מושבי פתחת ניצנה ,כאשר ההבדל בינהם נעוץ באופן
חלוקת שטחי המגורים:
.1

בניצני סיני שטח משבצת המגורים הוא  2.5דונם

.2

בכמהין שטח מגרש המגורים מפוצל בין שני מגרשים :מגרש של דונם ומגרש של דונם וחצי.

.3

בבאר מילכה שטח מגרשי המגורים הוא  1דונם.

איור  – 5סכמת שימושי קרקע למושב טיפוסי (מימין) ,וסכמה שימושי קרקע למושב ברמת נגב

המושבים בפתחת ניצנה מתבססים על חקלאות לסוגיה :עגבניות שרי ,תפוחי אדמה ,פילפלים ,תות,
תבלינים ,רימונים כמו גם רפות ולולים בהקפים קטנים .עיקר החקלאות נעשית בחממות ,להן השפעה
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משמעותית ביצירת הזהות הנופית של האזור .המושבים בפתחת ניצנה מאופיינים באחוז גבוה של נחלות
פעילות חקלאית 60% ,לערך מהנחלות מופעלות על-ידי בעליהן .7
המושבים ממוקמים על יובלים של נחל ניצנה  -ניצני סיני ממוקם על גבעה מעל נחל ניצנה ,כמהין על
שלוחה מצפון לנחל רות ובאר מילכה ממוקמת על דיונה במפגש הנחלים רות ולבן.

יישוב קהילתי
בשונה מהקיבוץ והמושב ,המתבססים על אגודות שיתופיות ועל אמצעי ייצור מבוססי חקלאות (ותעשייה
בקיבוצים) ,ישוב קהילתי הנו צורת התיישבות כפרית לא-חקלאית ולא שיתופית ,שהחלה להתפתח החל
משנות ה 70-של המאה העשרים .הרעיון שעמד בבסיס צורת התיישבות זו ,נבע מתפיסה רעיונית לפיה
יוכלו היישובים הקהילתיים לסייע בפיתוח אזורים פריפריאליים ,באמצעות משיכת אוכלוסיות חזקות
המעוניינות באיכות החיים המאפיינת את המגזר הכפרי ,אך אינן עוסקת בחקלאות .רבים מהיישובים
הקהילתיים ממוקמים בנגישות גבוהה יחסית למרכזים עירוניים ומשמשים כיישובי שינה ,המקיימים
יוממות גבוהה לצורכי תעסוקה.
תושבי היישוב חברים באגודה שיתופית המנהלת את הקהילה ,כאשר על פי רוב ,החלטות אודות אופי
היישוב מתקבלות באסיפה כללית .החולשה העיקרית בניהול יישובים קהילתיים היא המחסור באמצעי
ייצור (ליישובים קהילתיים אין שטחי משבצת מעצם הגדרתם) ועל כן הקושי באחזקת היישוב על-ידי
עצמו וללא תמיכה חיצונית.
לסיכום ,על אף השונות הגבוהה בין דגמי היישובים במועצה ,כמפורט בהמשך ,ניתן להכפיפם תחת
ההגדרה של יישוב קהילתי .היישובים הצעירים מרחב-עם ושיזף ,תוכנו והוקמו כיישובים קהילתיים
בעלי אופי דתי או מעורב .מלבדם ,ישנו מנעד רחב למדי של יישובים שניתן להחשיבם כיישובים
קהילתיים :יישובים המתפקדים כיישובים קהילתיים אך תוכננו כדגם ייישובי אחר כגון רתמים ,שתוכנן
כקיבוץ ,או אשלים שתוכנן כמושב; מדרשת בן גוריון שהוקמה כיישוב מוסדי אך בשנים האחרונות עם
התפתחות שכונת נווה בוקר מאמצת המדרשה מאפיינים של יישוב קהילתי; ועזוז ,המתפקד כאמור ככפר
תיירותי מדברי אך בשל העובדה שהוא נטול אמצעי ייצור ניתן להגדירו גם כיישוב קהילתי .בנוסף
ליישובים הקיימים ,ראוי להזכיר כי נווה תמרים וניצנית ייתכן ויקומו בעשורים הקרובים בשטחי
המועצה יתוכננו גם הם כיישובים קהילתיים.

יישוב מוסדי
יישוב מוסדי הינו דגם יישובי המכיל מוסד כלשהו (למשל חינוכי או רפואי) שסביבו מתפתחים מגורים
ושירותי ציבור הנמצאים בזיקה ישירה למוסד .לרוב ,יישובים אלו מנוהלים על-ידי הנהלות המוסד ולא
על-ידי נבחרי ציבור .בישראל ישנן מספר דוגמאות קיימות ומתוכננות ליישובים מוסדיים .במועצה
האזורית רמת הנגב שני יישובים העונים להגדרה זו :מדרשת בן גוריון ,שהוקמה בשנת  1963על-ידי
תאגיד מדרשת שדה בוקר סביב מוסדות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים של התאגיד ושל אוניברסיטת
בן גוריון .במרוצת השנים הוקמו בה שכונות מגורים קהילתיות (נווה צין ונווה בוקר) ולמרות שקבלה
מעמד פורמלי של ישוב קהילתי ,בפועל היא עדיין מתקיימים בה שני הדגמים ,באופן שטרם הוסדר כראוי.
 7פרוגרמה חקלאית למושבים בפתחת ניצנה
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הקהילה החינוכית ההתיישבותית בניצנה היא היישוב המוסדי השני במועצה .ניצנה הוקמה על-ידי לובה
אליאב ז"ל בשנת  1986על קרקע של הסוכנות היהודית ומאכלסת מוסדות חינוכיים שונים המופעלים על
ידי הסוכנות היהודית .כיום משרתים המגורים ביישוב את עובדי המוסדות השונים בניצנה ,אולם ניצנה
עתידה גם היא לעבור תהליך דומה למדרשת בן גוריון ,עם הרחבת שטחי המגורים הן בתוך הכפר הנוכחי
והן במסגרת שלב א' של היישוב ניצנית.

כפר תיירותי מדברי
צורת התיישבות ייחודית נוספת במועצה היא כפר תיירותי-מדברי ,כפי שמוגדר היישוב עזוז .כיום ,עם
עריכת התכנית המפורטת ליישוב ,מגובש הדפוס המרחבי הייחודי של צורת התיישבות זו ,המתאפיינת
באי רגולריות של שטחי המגורים ,בעירוב שימושים במוקדי המגורים ובהתקבצותם המרחבית .צורת
התיישבות זו מתבססת על הנוף הסובב כמשאב (אמצעי ייצור) עיקרי ,ומכוונת לעיסוק מקומי (לרוב
תיירות) שלא מצריך יוממות למוקדי תעסוקה כפי שמתרחש ביישובים קהילתיים טיפוסיים.
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 .2מאפייני היישובים במועצה
קיבוץ רביבים
טבלה  -1נתוני רקע  -רביבים
סוג יישוב קיבוץ שיתופי
אגן משאבים
תאריך ייסוד 1943
תקן נחלות  200נחלות
שטח היישוב  889דונם
כמות יח"ד 198
שטח משבצת  16,000דונם (בשותפות)
מס' משפחות  130 - 200משפחות חברות ו 70-משפחות שוכרות
מס' תושבים 952
מס' יח"ד מירבי ע"פ תמ"א 500 35
אגודה שיתופית אגודה חקלאית
סטטוס תכנוני אושרה ב 2017-תכנית להסדרת והרחבת הקיבוץ
שירותי חינוך גני ילדים – ביישוב עצמו
שנתון יסודי -ביה"ס משאבים
שנתון על יסודי -ביה"ס נופי הבשור

היסטוריה ורקע כללי
ראשיתה של ההתיישבות היהודית באזור המועצה הייתה בשנת  1943בהקמת קיבוץ רביבים כאחד
משלושת המצפים ,שהיו תחנות ניסוי חקלאיות בהן נלמדו התנאים האקלימיים והחקלאים של הסביבה.
רביבים הינו קיבוץ חילוני שיתופי מלא היישוב הראשון במועצה וכיום זהו הישוב השני בגודלו במועצה.

מבנה חברתי ושירותי ציבור
הקיבוץ מוגדר כשיתופי רב דורי .בשנים האחרונות נעשו שינויים מעטים במערכת השיתופית ,בעיקר
הפרטה של היבטים מסוימים באורחות החיים ,הסדרת יחסי קהילה-עסקים והתייעלות בארגון
הקהילתי ובביטחון הסוציאלי.
ברביבים חיים כיום כ 952-נפש ,משפחות ( 169בתי אב) וכ 167-רווקים .בקיבוץ כ 320 -חברים שכולם
חברים באגודה החקלאית .בנוסף אליהם ,ישנן כ 136-שוכרים אשר לא כולם עתידים להיות חברי קיבוץ.
כיום הקיבוץ אינו נמצא בתהליכי קליטה אינטנסיביים ,ובחמש השנים האחרונות נקלטו כ 10-משפחות.
מלבד התושבים היהודים בקיבוץ ,חיים כ 36-עובדים זרים המתגוררים בדירות חברים ובמגורים זמניים.
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טבלה  -2מבני ציבור ברביבים
תחום שירות

שם המבנה
בית שושן
בית צבר

חינוך

בית סיגל
גן חרוב
גן רימון

מנהלה

בריאות
שירותי דת
שטחים פתוחים (גני שעשועים ,גינות וכ')

מזכירות
מרכז משק
מרפאה
מרפאת שיניים
אין מבנה
גן שעשועים
בוסתן קהילתי
בית מאושר
פול בר
ספריית עיון וילדים +חדר כושר

קהילה (מועדונים וכו')

תעסוקון
מכבסה ומחסן בגדים
חדר אוכל מועדון לחבר  +דואר
אולם תרבות
ארכיון וספריית מבוגרים
אולם ספורט
מגרש כדורגל דשא

מתקני ספורט

מגרש טניס
מגרש משולב -חינוך
בריכת שחייה
מתקני כושר פתוחים
כלבולית

שירותי מסחר (צרכנייה ,חנויות וכו')
מו -בר
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אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
בקיבוץ ארבעה ענפים עיקריים יציבים המכלכלים את הוצאות היישוב והקהילה :משק חקלאי המורכב
מגידולי בעלי-חיים ומגידולי שדה (שני הענפים בשותפות עם קיבוצים נוספים) ,תיירות ,תעשייה ופרויקט
אנרגיה סולארית .ככלל ,בשל העובדה שהקיבוץ מתנהל כשיתופי ישנו מודל של העברת רווחים מהעסקים
לקהילה .בטבלה מס'  3ניתן לראות פירוט של ענפי המשק השונים ברביבים.
טבלה  -3אמצעי ייצור
לולים -רבייה ומדגרה
מטעים – זיתים וחוחובה
משק חקלאי

גד"ש בשותפות
רפת בשותפות

תיירות

חי בנגב

תעשייה

תאגיד רבל – תעשיות רכב

השכרת שטח

מושכרים גגות לפאנלים סולאריים

מבחינה תעסוקתית ,חלק משמעותי מחברי קיבוץ עובדים בענפים הכלכליים השונים :כ 60-בענפי
הקהילה (ניהול ,חינוך ובריאות) וכ 80-בענפים הנוספים .מלבד התעסוקה הפנימית ,עוסקים תושבי
הקיבוץ בתחומים מגוונים מחוץ לקיבוץ ,כגון תעשייה ,חקלאות ,שירותים ,תיירות ומקצועות חופשיים
אחרים.

מבנה פיזי ותפקודי
מבנה הקיבוץ זהה במידה רבה למבנה הקיבוץ הקלאסי בו ישנה הפרדה בין מבני המשק והתעשייה ,לבין
מרחב הקהילה – מגורים ומבני ציבור .ברביבים ציר התנועה המרכזי ביישוב משמש מהווה קו מפריד בין
השימושים המזהמים (רפת ,לול ומפעל רביב) ממזרח ובין מרקם המגורים הותיק ומרכז הקיבוץ ממערב.
מלבד ההפרדה בין השימושים הרגישים למזהמים ,מבנה הקיבוץ מורכב ממרכז ציבורי – חדר האוכלל
ו"הדשא הגדול"  -המחבר בין מרקמי המגורים הותיקים מצפון ומדרום .מנתוני התכניות המאושרות
עולה כי שטח זה מאופיין בצפיפות של כ 1.8-יח"ד\דונם ,צפיפות המאפיינת מרקם קיבוצי ונחשבת גבוהה
באופן יחסי למרקם הכפרי.
כיום ,צידו המערבי של הקיבוץ מתאפיין בשימושים תיירותים-מורשתיים :חי בנגב בחלקו הצפון מערבי
ומצפה רביבים בחלקו הדרום מערבי .בעתיד ,יפותח החלק שמדרום למצפה רביבים כשכונת מגורים
שלראשונה לא תגבול במרכז הקיבוץ ,אך תהייה מקושרת באמצעות צירים ירוקים אליו כפי שניתן
לראות באיורי השלד הירוק.
להרחבה על היבטים נוספים של המבנה הפיזי והתפקודי ראו בפרק נוף ושטחים פתוחים.
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קיבוץ רביבים

סקירה תכנונית

תחומי המשבצת החקלאית

התפלגות הגילאים

0-6
18_6

7%
15%

45_19

46_55
64_56
120_65

רביבים  -אזור חדר האוכל – בראש הגבעה (צילום :ארנה בן ציוני)

16%
13%

38%

11%
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סטטוס תכנוני
שתי תכניות עיקריות חלות על שטח הקיבוץ ,שמטרתן העיקרית היא להסדיר את שלד הקיבוץ ומערך
ייעודי הקרקע ,בשנת  1979ובשנת  .2017תכנית  106 /03 /20שאושרה בשנת  1979הסדירה למעשה
לראשונה באופן סטטוטורי את מבנה הקיבוץ ,שתוכנן לראשונה על-ידי שמואל ביקלס בשנות הארבעים
(כמפורט בהרחבה בפרק השימור) .מטרת התכנית היתה להסדיר את שלד התנועה בקיבוץ ואת הפרדת
ייעודי הקרקע (איזור) שנקבעה בתכנית האב של ביקלס .בעשור האחרון אושרו שתי תכניות נוספות
שמטרתן הייתה להרחיב את השימושים בפאתי הקיבוץ :תכנית 4/106/03/20הוסיפה שימושים מותרים
באזור התעשייה (תעשייה קלה ומלאכה) ,ואילו תכנית  5 /106 /03 /20איפשרה הקמת מתחם תיירותי
שלימים הפך לחאן חי בנגב .ב 2017-אושרה תכנית כוללת למתחם מבני הציבור והמגורים בקיבוץ.
מטרתה של התכנית הייתה להסדיר השלד הקיים ,ולאפשר את הרחבת מתחם המגורים דרומה תוך
שמירה על המרקם הקיבוצי .תכנית זו מסדירה את מיקום החניות וגודלן ,מוסיפה שימושי תעסוקה
למרכז ההיסטורי ומסדירה את בית העלמין של הקיבוץ.
טבלה  -4תכניות עיקריות ברביבים

מס' תכנית

סטטוס

מטרת התכנית

106 /03 /20

מאושרת 1979 -

 /20מק3007 /

מאושרת 2003 -

4/106/03/20

מאושרת2013 -

5 /106 /03 /20

מאושרת 2014-

חלוקת שימושי הקרקע ותחום
הפיתוח בקיבוץ
איחוד וחלוקה על בסיס תכנית
106 /03 /20
הרחבת השימושים המותרים
באזור התעשייה ומבני המשק
הקמת מתחם תיירות -חאן חי
בנגב

620-0166512

מאושרת – 2017

הסדרת והרחבת הקיבוץ

קיבוץ רביבים מופיע בלוח מס'  2של תמ"א  ,35ועל כן היא נקבע ליישוב רף מירבי של  500יח"ד .התכנית
המאושרת מאפשרת לרביבים  460יח"ד ,כאשר כיום קיימות  .295לכן למעשה ,לקיבוץ אפשרות לפתח
עוד  165יח"ד מאושרות בשלב זה.
טבלה  -5ביחס למאושר בלוח מס'  2בתמ"א 35

קיימות

מאושרות

בהליכי תכנון

תמ"א 35

295

460

-

500

היבטים סביבתיים
ברביבים פעילות חקלאית הכוללת ענפים צמחיים וגידול בע"ח .כמו כן ,בקיבוץ פועל מפעל רבל להזרקת
פלסטיק לתעשיית רכב .להשפעות סביבתיות אודות הפעילות החקלאית והתעשייתית ,ולהרחבה אודות
הנחיות סביבתיות קיימות לצמצום מטרדים ,התייחסות להביטי פיתוח בר קיימא ראו פרק היבטים
סביבתיים.
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מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

פרישת שימושי קרקע

שלד שטחים פתוחים ומבני ציבור

 620-0166512תכנית להסדרת והרחבת הקיבוץ – (מאושרת)

מאפייני היישובים

תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית רמת הנגב | שלב א'  -סקירת המצב הקיים

היבטי שימור
קיבוץ רביבים הינו אחד הקיבוצים הראשונים במועצה האזורית רמת הנגב .בטבלה מס'  6ניתן לראות
את האתרים בקיבוץ המיועדים לשימור .האתרים הללו הם בהתאם בהתאם למידע שהתקבל מהמועצה,
מאנשי הקיבוץ ועל בסיס נספח השימור שהוגש במסגרת התכנית להסדרת והרחבת הקיבוץ (620-
.)0166512
טבלה  -6אתרים לשימור בקיבוץ רביבים
מס'
אתר/מתחם

שם האתר

סיווג

שימוש
נוכחי

תקופת
הקמה

מצב
פיזי

נגישות ערכי האתר

 Aמתחם נופי

"הלב
הציבורי"

מרחב
ציבורי ונופי

ציבורי,
שבילים

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

 Bמתחם נופי

מתחם
כיתות
כוללות

מרחב
ציבורי ונופי

ציבורי

שנות
ה50--
60

טוב

גבוהה

 Cמתחם נופי

חיץ ירוק
בין המשק
למבני ציבור

מרחב
ציבורי
אורבני

ציבורי,
דרך

שנות
ה50--
60

טוב

גבוהה

E+D
מתחמים
נופיים

חיץ ירוק

מרחב
ציבורי
אורבני

ציבורי,
דרך

שנות
ה? 60-

טוב

גבוהה

 Fמתחם נופי

חורשה

ציבורי

חורשה

 Gמתחם
נופי

"מגורי
שמיניה"

מגורים

מגורים,
שבילים,
שפ"פ (?)

שנות
ה50--
?60
שנות
ה50--
60

טוב

גבוהה

אורבניים,
מרחביים ,נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
היסטוריים
אורבניים,
מרחביים ,נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אורבניים,
מרחביים ,נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אורבניים,
מרחביים ,נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
נופיים ,אורבניים

טוב

גבוהה

1

בית אליהו
גולומב

מוזיאון,
ספריה

ציבורי

194850

טוב

גבוהה

2

ארכיון ע"ש
גולדה
מאיר,
אולם
מופעים
ע"ש גולדה
מאיר
חדר אוכל

ארכיון

ציבורי

~1970

טוב

גבוהה

אורבניים,
נופיים ,חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אדריכליים,
היסטוריים,
חברתיים,
תרבותיים
אדריכליים,
היסטוריים,
חברתיים,
תרבותיים

ציבורי
שיתופי

ציבורי

~1978

טוב

גבוהה

5

בתי החינוך
הכולל

ציבורי/
חינוך

חינוך

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

אדריכליים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אדריכליים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים

3

4

בית תרבות

15

חשיבות
גבוהה/
ארצית

גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית
גבוהה/
לאומית
גבוהה/
לאומית
גבוהה/
לאומית

מקומית

גבוהה/
מקומית
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6

"בית
קירור"

מבנה משק

כולבו

~1966

טוב

גבוהה

8

"צריף
המועצה"

ציבורי,
מגורים

משרדים

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

9

"צריף
שוודי"

ציבורי,
מגורים

משרדים

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

10

מקלחת
משותפת
"חדשה"
מקלחת
משותפת
"הישנה"
בתי מגורים
"השמיניה"

ציבורי

ללא?

שנות
ה50-

בינוני

גבוהה

ציבורי

ללא?

שנות
ה50-

בינוני

גבוהה

מגורים

מגורים

שנות
ה50--
60

טוב

גבוהה

מתחם
"מצפה
רביבים"

נקודת
ההתיישבות
הראשונה
של רביבים

אתר
מוזיאלי

1943

טוב

בינונית

אסם
תבואות

מבנה משק

מבנה
משק

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

באר (משה
ליבר)

תשתיות

תשתיות

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

גן הילדים
השני

ציבורי/
חינוך

ציבורי/
חינוך

שנות
ה50--
60

טוב

בינונית

11
 14מתחם

חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
חברתיים,
אידיאולוגיים,
היסטוריים
חברתיים,
אידיאולוגיים,
היסטוריים
חברתיים,
אידיאולוגיים,
היסטוריים
חברתיים,
אידיאולוגיים,
היסטוריים
אורבניים,
אדריכליים,
חברתיים,
נופיים ,תרבותיים,
אידיאולוגיים
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים,
היסטוריים,
נופיים
אורבניים,
אדריכליים,
אידיאולוגיים,
היסטוריים
אורבניים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים
חברתיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים

בינונית/
מקומית
בינונית/
מקומית
בינונית/
מקומית
בינונית
בינונית
גבוהה/
לאומית

גבוהה/
לאומית

גבוהה

בינונית
בינונית

ממשק היישוב עם סביבתו
הישוב מגודר מכל עבריו ,ואין קשר בינו ובין השטח הפתוח המקיף אותו .למעשה השטח הפתוח הטבעי
היחידי הוא נחל רביבים ,כאשר משני עבריו ישנו פיתוח משתנה :בין שטח הקיבוץ לגדתו המזרחית של
נחל רביבים מפרידים שטחים מעובדים ,וממערב לגדתו המערבית של הנחל ישנה ההתיישבות הבדואית
של ביר הדאג' .מזרחית לכביש  222ישנו שטח פתוח המשמש כשטח אש ,ובו מתוכנן היישוב העתידי נווה
תמרים .להרחבה נוספת על הממשק של היישוב עם סביבתו ראו בהרחבה פרק נוף ושטחים פתוחים.
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איור  – 6ממשק הקיבוץ עם השטח הפתוח

איור  – 7הגדר ההיקפית של הקיבוץ

ממצאים עיקריים משיתוף הציבור.
שינוי אורחות חיים  -בימים אלו מתקיים דיון פנימי בקיבוץ על שינוי אורחות החיים ביישוב .טרם
התקבלה החלטה משמעותית בנושא.
גיל שלישי  -כיום ישנם כ 108-פנסיונרים בקיבוץ ,כאשר שכבה זו צפויה לגדול בעתיד
חיזוק הביטחון האישי  -סובלים מחוסר ביטחון אישי עקב השכנות עם ביר הדאג' ,בעיקר פשיעה
חקלאית.
היבטים תחבורתיים
א .מערך פנימי
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-

התושבים רואים חשיבות בשמירה על מערך חנייה חיצוני לשטחי המגורים וכלל לא לעודד חנייה
צמודת מגורים בקיבוץ.

-

השימוש הכפול בכבישי השירות הפנימיים לטובת תנועה מוטורית ולא מוטורית מייצר בעיות
בטיחות למשתמשים השונים.

ב .תחבורה ציבורית
רמת השירות שמקבל הקיבוץ נמוכה בהשוואה ליישובים שממוקמים בסמוך לכביש .40
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רתמים
טבלה  -7נתוני רקע  -רתמים

סוג יישוב יישוב קהילתי דתי
אגן משאבים
תאריך ייסוד 1983
תקן נחלות ( 80לפי תקן של  40דונם)
שטח היישוב  92דונם
כמות יח"ד 90
שטח משבצת  3,200דונם
מס' משפחות 90
מס' תושבים 570
מס' יח"ד מירבי ע”פ תמ”א 500 35
אגודה שיתופית קהילתית
סטטוס תכנוני תכנית מאושרת משנת 2014
א .גני ילדים -ביישוב עצמו
שירותי חינוך ב .שנתון יסודי – נגב סיני ,בי"ס דתי.
ג .שנתון על יסודי – אולפנות וישיבות באזור

היסטוריה ורקע כללי
יישוב קהילתי דתי הממוקם מערבית לצומת משאבי שדה ,על כביש משאבי שדה-צאלים ,במרחק של כ-
 36ק"מ מבאר-שבע .הישוב הוקם בשנת  ,1983אולם בשל קשיים חברתיים בגיבוש גרעין יציב ליישוב,
התאחד הקיבוץ בשנת  1994עם קיבוץ רביבים הסמוך .עם האיחוד ,הוסבו חלק מהדירות לכפר הנופש
"רותם במדבר" ,שנסגר בשנת  .2000בשנת  2002הוקם ברתמים מרכז קליטה לעולים מאתיופיה שנסגר
בסתיו .2009

מבנה חברתי ושירותי ציבור
אוכלוסיית היישוב הנוכחי החלה את דרכה בשנת  2006כיישוב זמני בצמוד לקיבוץ טללים .בשנת 2009
חמש עשרה המשפחות שחיו בטללים ,יחד עם חמש עשרה משפחות חדשות ,עברו למקום הקבע בו נמצא
היישוב כיום.
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טבלה  -8מבני ציבור ברתמים
שם המבנה

תחום שירות

גן השיטה
גן צבר
גן ברוש
חינוך

גן רותם
פעוטון אשל
פעוטון דקל
תינוקיית אלון
מזכירות

מנהלה

מקווה נשים
שירותי דת

מקווה גברים
בית הכנסת
מועדון גדול

קהילה (מועדונים וכו')

ספריה

שטחים פתוחים (גני שעשועים,
גינות וכ')

מועדון נוער
סניף בני עקיבא
גן משחקים מרכז
גן משחקים קראוונים

אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
אמצעי הייצור של היישוב נשענים על ענפים חקלאיים והשכרת שטח .המשק החקלאי מורכב מגידולי גפן,
מטעים וחוחובה .אמצעי ייצור נוסף הוא השכרת מבני מגורים.
טבלה  -9אמצעי ייצור

גפן
משק חקלאי מטעים
חוחובה
השכרת שטח השכרת מבני המגורים

מבחינה תעסוקתית ,עיקר התושבים עוסקים במקצועות חופשיים כאשר מיעוטם עובדים בתחומי
המועצה ומרביתם מיוממים לב"ש והסביבה.
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קיבוץ רתמים

סקירה תכנונית

תחומי המשבצת החקלאית

התפלגות הגילאים

0-6

18_6

32%
38%

45_19
46_55
64_56
120_65
מבני הציבור שבמרכז היישוב

30%
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מבנה פיזי ותפקודי
המבנה הפיזי של היישוב מורכב למעשה משני דגמים :קיבוץ ויישוב קהילתי .דגם הקיבוץ מרכיב את
חלקו הצפוני של היישוב  -אזור המגורים המשולבים בשטחים מגוננים ללא הפרדה ברורה בין פרטי
וציבורי ,מופרדים מאזור מבני המשק המרוכז בחלקו הדרומי של היישוב ,כאשר אזור מבני הציבור
ממוקמים מצפון לחלקות המגורים .מעטפתו הדרומית של היישוב מורכבת ממגורים שנבנו כחלק
מהתפתחות מאוחרת יותר של היישוב .חלק זה פותח ועודנו מפותח כיישוב קהילתי המתאפיין במגרשים
קטנים המופרדים זה מזה ומכילים לרוב יחידת דיור אחת צמודת קרקע.
להרחבה על היבטים נוספים של המבנה הפיזי והתפקודי ראו בפרק נוף ושטחים פתוחים.

סטטוס תכנוני
התכניות החלות על שטח הקיבוץ כוללות שתי תכניות שמטרתן העיקרית היא להסדיר את שלד היישוב
ומערך ייעודי הקרקע  -תכנית  166 /03 /10שאושרה ב 1982 -שהסדירה לראשונה מבנה היישוב .תכנית
 2/166/03/20איפשרה את הרחבת היישוב דרומה ומכוחה מפותח חלק זה בימים אלו .תכנית 620-
 0298364שאושרה לפני שנה מאפשרת הקמת בית עלמין חדש ליישוב דרומית לכביש הגישה.
טבלה  -10סטטוס תכניות עיקריות ברתמים

מס' תכנית

סטטוס

מטרת התכנית

166/03/10

מאושרת 1982 -

הקמת היישוב

2/166/03/20

מאושרת 2014 -

הסדרת והרחבת היישוב

620-0298364

מאושרת 2017 -

הסדרת בית עלמין ליישוב

רתמים מופיעה בלוח מס'  2של תמ"א  ,35ועל כן נקבע ליישוב רף מירבי של  500יח"ד .התכנית המאושרת
של היישוב מאפשרת ליישוב  358יח"ד כאשר כיום מקודם פיתוח של  52מהן.
טבלה  -11היקף יח"ד ביחס למאושר בלוח מס'  2בתמ"א 35

קיימות

מאושרות

בהליכי תכנון

תמ"א 35

90

358

52

500
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מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

פרישת שימושי קרקע

שלד שטחים פתוחים ומבני ציבור

 2/166/03/20הסדרת והרחבת היישוב (מאושרת)
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ממשק היישוב עם סביבתו
הישוב רתמים מוקף בשטחי חקלאות ,שטחים פתוחים וקו מגע עם נחל רביבים .גבולו הצפוני של היישוב
משיק עם נחל רביבים המתפקד כחייץ בין היישוב לשטחים מעובדים .גבולו המערבי של היישוב משיק
עם שטחים המעובדים על-ידי חקלאי רתמים ,ואילו גבולו הדרומי משיק עם שטח פתוח המפריד בין
הפזורה הבדואית של ביר הדאג' עם היישוב .להרחבה נוספת על הממשק של היישוב עם סביבתו ראו
בהרחבה פרק נוף ושטחים פתוחים.
איור  – 8ממשק הקיבוץ עם השטח הפתוח

ממצאים עיקריים משיתוף הציבור
שינוי סיווג היישוב  -בתהליכי שינוי סיווג היישוב מיישוב קהילתי למושב שיתופי .ישנו אישור מרשם
האגודות ,אך טרם התקבל אישור מרמ"י .יש לכך השפעה על שיווק המגרשים ועל תהליכי הקבלה .ליישוב
יש שטחים חקלאיים כי הוא נשען על ההגדרה של הקיבוץ הישן.
יוזמות חברתיות  -מעוניינים להקים ביישוב מוסד חברתי כלשהו .מתכננים להקים בית לאנשים מבוגרים
עם צרכים מיוחדים בתפקוד גבוה בהפעלה של עמותת גוונים ואולפנא ייחודית לבנות נושרות 100 .בנות
ב 4-כיתות ,כ 50-אנשי צוות.
בעיות התג"ר  -סימבול התחנה הגרעינית בשבטה מונע פיתוח היישוב מעבר לסף המותר.
צורך באמצעי ייצור  -הישוב סובל מחוסר באמצעי ייצור.
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קיבוץ משאבי שדה
טבלה  -12נתוני רקע – משאבי שדה

סוג יישוב קיבוץ שיתופי
אגן משאבים
תאריך ייסוד 1949
תקן נחלות 120
שטח היישוב  456דונם
כמות יח"ד 150
שטח משבצת  9,600דונם
מס' משפחות  130משפחות
מס' תושבים 500
מס' יח"ד מירבי ע”פ תמ”א 500 35
אגודה שיתופית חקלאות
סטטוס תכנוני תכנית להסדרת והרחבת היישוב מקודמת בימים
אלו
שירותי חינוך א .גני ילדים – בקיבוץ עצמו
ב.שנתון יסודי – משאבים
ג .שנתון על יסודי – נופי הבשור או בתיכון
הסביבתי בשדה בוקר

היסטוריה ורקע כללי
קיבוץ חילוני שיתופי .הוקם בשנת  1949ונקרא על שם יצחק שדה .תהליך העלייה לקרקע החל עם קבוצת
יוצאי פלמ"ח שבשנת  1947הקימה את חלוצה ,צפונית-מערבית לרביבים .לאחר מלחמת העצמאות חזרו
חברי חלוצה שהשתתפו בלחימה ,הצטרפו לגרעין גינוסר והתיישבו במיקום הנוכחי של משאבי שדה,
בחודש נובמבר של שנת  .1949הקיבוץ ממוקם כ 25-ק"מ דרומית לבאר-שבע ,על כביש  40באר-שבע
ומצפה-רמון.

מבנה חברתי ושירותי ציבור
 140משפחות ,כ 100-חברות קיבוץ .המשפחות השוכרות מהוות את שכבת הגיל הצעירה בקיבוץ ,ורובם
בני קיבוץ .לא נקלט אף חבר ב  20השנים האחרונות.
בקיבוץ קיימים כל המוסדות הקהילתיים כולל מערכת חינוך טובה ,בי"ס יסודי אזורי בריכה ואולם
ספורט .הקיבוץ נמצא בתהליך הדרגתי לקראת שינוי עם כוונה להפוך למתחדש סביב  ,2021תהליך
הגורם לשסע חברתי על בסיס אופי הקיבוץ או אופי קליטה וחוסר אמון בהנהגה שמקשה על התנהלות
תקינה .הקיבוץ נמצא כעת בתהליך קהילתי פנימי בליווי המועצה ויועצים חיצוניים.
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טבלה  -13מבני ציבור במשאבי שדה
שם המבנה

תחום שירות

גן הדס
מעון תינוקיה פשוש
גן רותם

חינוך

גנון פעוטון
ביה"ס משאבים (מועצתי)
מזכירות

מנהלה

חדר אוכל
מרפאה כללית

בריאות

מועדון נוער

קהילה (מועדונים וכו')

בריכת שחייה (מועצתי)
מתקני ספורט

אולם ספורט (מועצתי)

שירותי מסחר (צרכנייה ,חנויות וכו')

כלבו

אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
אמצעי הייצור של משאבי שדה נשענים על שלושה ענפים עיקריים :חקלאות ,תיירות ותעשייה .ענפי
החקלאות הם חוחובה ,לולים ,גד"ש ומטעי זיתים .בענף התיירות מפעיל הקיבוץ את כפר הנופש משאבים
המהווה מוקד הלנה משמעותי במועצה (כמפורט בהרחבה בפרק התיירות) .בענף התעשייתי נשען הקיבוץ
על מפעל שגיב המתמחה בייצור וייצוא ברזים כדוריים.
טבלה  -14אמצעי ייצור
משק חקלאי

חוחובה ,מטעי זיתים ,לולים ,גד"ש
רפת ,לולים

תיירות כפר הנופש משאבים
תעשייה מפעל שגיב

חלק גדול מתושבים וחברי הקיבוץ עובדים בענפי הקיבוץ השונים .מלבד התעסוקה הפנימית ,חברי
הקיבוץ עובדים במקצועות חופשיים ומיוממים לב"ש והסביבה.
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קיבוץ משאבי שדה

תחומי המשבצת החקלאית

התפלגות הגילאים

9%

0-6
18_6

19%

11%

45_19

11%

46_55
64_56
120_65

אזור המגורים במשאבי שדה

36%

14%
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מבנה פיזי ותפקודי
הקיבוץ מתחבר לכביש  40בשני כבישים :כביש הגישה הראשי לקיבוץ הינו החיבור הצפוני ,ואילו כביש
הגישה הדרומי מתפקד כחיבור בלתי פורמלי לכביש  .40בהתאם לתכנון של ביקלס ,נחלק הקיבוץ לשתי
אונות – החלק המשקי בצפון-מזרח ואזור המגורים בדרום-מערב .במרכז הקיבוץ נמצאים מבני הציבור
והשטחים הפתוחים הציבוריים .מעבר לחלוקת השימושים הקלאסית בקיבוץ ,ישנה חלוקה נוספת בין
השימושים בקיבוץ :בין שימושים "מקומיים" ובין שימושים "כלל מועצתיים" .בחלקו הצפוני של
הקיבוץ ממוקמים שימושים ציבוריים מקומיים כגון חדר האוכל ,המזכירות וכן המגורים .בחלק הדרומי
ממוקמים השימושים הכלל מועצתיים כגון ביה"ס משאבים ,בריכת השחייה ,המשמשת גם את חוגי
המועצה האזורית ,וכפר הנופש משאבים כמוקד תיירות .התכנית המקודמת בימים אלו להרחבת הקיבוץ
מאפשרת מגורים (שלב א') בשטח מבני המשק המתפנה ,מה שעתיד "לשבור" את המבנה ההיסטורי של
חלוקת השימושים ,וכן מגורים עתידיים (מתארי) ,מדרום למבני הציבור הכלל מועצתיים.
להרחבה על היבטים נוספים של המבנה הפיזי והתפקודי ראו בפרק נוף ושטחים פתוחים.

סטטוס תכנוני
תכנית /130 /03 /10א 1הסדירה לראשונה את שימושי הקרקע בקיבוץ ,ובימים אלה מקודמת תכנית 620-
 0188458שעתידה להסדיר מחדש את שימושי הקרקע וכן להגדיר את שטחי הרחבת הקיבוץ העתידיים.
בשל בעיות חברתיות בקיבוץ והמתנה של עשרות משפחות להרחבת הקיבוץ ,קיים לחץ גדול בקיבוץ בנוגע
לקידום התכנית המפורטת .הסוגיות המהותיות בתכנית הן אופן הרחבת הקיבוץ כך שיישמרו עקרונות
קיבוציים שייחזקו את שלד היישוב ,ויצירת שלביות שתבטיח אינטגרציה חברתית ,מרקמית ותשתית עם
הקיבוץ הקיים.
תכנית משמעותית מאושרת בשטחי המשבצת של הקיבוץ היא תת"ל  50המאפשרת הקמת שדה
פוטוולטאי בשטח של  750דונם מצפון למרכז המועצה.
טבלה  -15סטטוס תכניות עיקריות עיקריות במשאבי שדה

מס' תכנית

סטטוס

מטרת התכנית

 /130 /03 /10א1

מאושרת

הסדרה ראשונה של שימושי הקרקע בקיבוץ

תת"ל 50

מאושרת

הקמת שדה פוטוולטאי על שטח משבצת

620-0188458

בהליכים

הסדרת והרחבת הקיבוץ

טבלה  -16היקף יח"ד ביחס למאושר בלוח מס'  2בתמ"א 35

קיים

מאושר

בהליכי תכנון

תמ"א 35

150

160

150

500
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מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

פרישת שימושי קרקע

מאפייני היישובים

סקירה תכנונית

שלד שטחים פתוחים ומבני ציבור

 620-0188458הסדרת והרחבת היישוב (בהליכים)
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היבטים סביבתיים
במשאבי שדה ישנה פעילות חקלאית אינטנסיבית הכוללת ענפים צמחיים וגידול בע"ח ,וכן ענפים
תעשייתים כמפורט לעיל .להשפעות סביבתיות אודות הפעילות החקלאית והתעשייתית ,ולהרחבה אודות
הנחיות סביבתיות קיימות לצמצום מטרדים ,התייחסות להביטי פיתוח בר קיימא ראו פרק היבטים
סביבתיים.

היבטי שימור
משאבי שדה הינו אחד הקיבוצים הראשונים במועצה האזורית רמת הנגב .בטבלה שלהלן ניתן לראות
את האתרים בקיבוץ המיועדים לשימור .האתרים הללו הם בהתאם בהתאם למידע שהתקבל מהמועצה
ומבעלי התפקידים בקיבוץ.
טבלה  -17אתרים לשימור בקיבוץ משאבי שדה
מס'
אתר/מתחם
מרכז
א' מתחם
הקיבוץ
לשימור

שם האתר

שימוש
סיווג
נוכחי
מרחב ציבורי מבני
ציבור,
ונופי
שבילים

תקופת
הקמה
שנות
ה50-

מצב
פיזי
טוב

גבוהה

1

"צריף
ראשונים"

צריף מגורים מוזיאון
לשעבר

~1947

טוב

גבוהה

2

משרד
חינוך

חדרי חולים ציבורי/
חינוך
לשעבר

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

3

אסם
תבואות +
בית
תרבות

מבנה
משק+/
אולם
תרבות

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

4

מגדל מים תשתיות
(בריכת
מים)

תשתיות

סוף
שנות
ה40-

טוב

גבוהה

שנות
ה60--
70

טוב

גבוהה

 5ציר נופי

שדרת
דקלים
בכניסה
לקיבוץ

מבנה משק

מרחב ציבורי דרכים
ונופי

26

נגישות

ערכי האתר

חשיבות

אורבניים,
מרחביים,
נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
היסטוריים
חברתיים,
תרבותיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים
חברתיים,
תרבותיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים
אורבניים,
חברתיים,
תרבותיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים
סימליים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
תרבותיים
אורבניים,
מרחביים,
נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים

גבוהה/
ארצית

גבוהה

גבוהה

גבוהה

בינונית /
מקומית

גבוהה/
מקומית

מאפייני היישובים
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6

חשמליה

מבנה משק

מבנה
משק

שנות
ה50--
60

טוב

גבוהה

בית
תרבות/
מועדון
לחבר

ציבורי

ציבורי,
נופי

~1960

טוב

גבוהה

ציבורי/חינוך ציבורי,
מתחם
נופי
מבני חינוך

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

ציבורי,
נופי

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

טוב

גבוהה

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

ציבורי/
מתחם
מבני גיל חינוך
רך

משרדים~1947 ,
שרותים
לחבר

צריפי
ראשונים

מגורים
לשעבר

מאפיה

משק לשעבר

נטוש ?

נגריה

מבנה משק

מבנה
משק

27

אורבניים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אורבניים,
מרחביים,
נופיים,
אדריכליים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אורבניים,
נופיים,
אדריכליים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
אורבניים,
אדריכליים,
חברתיים,
תרבותיים,
היסטוריים,
נופיים
חברתיים,
אידיאולוגיים,
תרבותיים,
היסטוריים
אדריכליים,
היסטוריים,
תרבותיים,
חברתיים
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים,
אורבניים

בינונית/
מקומית

גבוהה/
לאומית

גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית
גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית

מאפייני היישובים
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ממשק היישוב עם סביבתו
בדומה ליתר קיבוצי המועצה ,קיבוץ משאבי שדה הנו נאת מדבר ירוקה בלב המדבר .הקיבוץ ממוקם על
שלוחה של רכס חתירה והוא מוקף בנחל משאבים בצפון ונחל היימן בדרום .בין הקיבוץ לבין כביש 40
ישנו חייץ של שטחים חקלאיים .במזרח גובל הקיבוץ בשטח מדברי פתוח .את הקיבוץ מקיפה גדר מערכת
כפולה שניצפת מאד משולי היישוב .להרחבה נוספת על הממשק של היישוב עם סביבתו ראו בהרחבה
פרק נוף ושטחים פתוחים.
איור  – 9ממשק הקיבוץ עם השטח הפתוח

ממצאים עיקריים משיתוף הציבור
הגדלת נחלות  -הקיבוץ מעוניין להגדיל את הנחלות מ  120ל .150
תכנית להרחבת היישוב  -לאור הצעתו של מנהל התכנון להתאים את עקרונות התכנית למרקם הקיבוצי,
הסכימו התושבים לאפשר בחינה חוזרת של התב"ע לצורך התאמתה ולדחות מעט את הדיון בועדה
המחוזית.
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קיבוץ טללים
טבלה  -18נתוני רקע  -טללים

סוג יישוב קיבוץ ויישוב קהילתי
אגן משאבים
תאריך ייסוד 1980
תקן נחלות 100
שטח היישוב  270דונם
כמות יח"ד 134
שטח משבצת  6,800דונם
מס' משפחות 130
מס' תושבים 500
מס' יח"ד מירבי ע”פ תמ”א - 35
אגודה שיתופית חקלאית וקהילתית
סטטוס תכנוני מקודמת תכנית להרחבת היישוב בימים אלו
שירותי חינוך א .גני ילדים -בקיבוץ עצמו
ב .שנתון יסודי – משאבים
ג .שנתון על יסודי – נופי הבשור ,אשל הנשיא או
בתיכון הסביבתי בשדה בוקר
ישנה מסגרת בלתי פורמלית בקיבוץ לכל הגילאים
מגיל יסודי.

היסטוריה ורקע כללי
הקיבוץ הוקם בשנת  ,1980כקיבוץ לא שיתופי .במהלך השנים הקיבוץ עבר תהפוכות  -חברתיות ,ארגוניות
וכלכליות .בקיבוץ אין שיוך מגרשים ,או נכסים אבל יש שכר דיפרנציאלי ,כאשר החברים מעבירים
לקיבוץ מיסי קהילה.
הקיבוץ יושב על שתי משבצות חקלאיות 6200 ,דונם .המחנה הוא  1700דונם .השטחים החקלאיים
נמצאים ליד רתמים.

מבנה חברתי ושירותי ציבור
לפני כ 20-שנים היה משבר ועזיבה גדולה ,עד שהגיעו ל 12 -משפחות שהתגוררו בקיבוץ .בשנת  ,2007עם
תחילת ההרחבות הקהילתיות בקיבוצים ,הוחלט להגדירו כקיבוץ מתחדש ,מהלך שהחזיר את היציבות
הכלכלית ליישוב.
לצד הקיבוץ נבנתה ההרחבה (מנתה  127מגרשים) ,ושווקו עד כה  83מגרשים שכיום כבר בנויים
ומאוכלסים .בעקבות טענה של המדינה לצורך לצמצם את מספר הנחלות בקיבוץ –  100נחלות ל12
משפחות ,המועצה התנגדה והקיבוץ יצא לקליטת משפחות חדשות .נקלטו  30משפחות עד לאכלוס מלא
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של כל בתי הקיבוץ ,המונה כיום  47משפחות 44 .מגרשים שיועדו להרחבה הוחזרו לקיבוץ ,והתקבלה
החלטה שהישוב לא יגדל יותר כהרחבה ,אלא בקליטה לקיבוץ 18 .מגרשים כבר שווקו מתוך ה.44
טבלה  -19מבני ציבור בטללים
שם המבנה

תחום שירות

מעון דוכיפת
גן דרור

חינוך

מעון סיקסק
מעון יען
מזכירות

מנהלה

חדר אוכל
בית כנסת

שירותי דת
שטחים פתוחים (גני שעשועים ,גינות וכ')

גן שעשועים
מועדון חברים

קהילה (מועדונים וכו')

מרכז צעירים

מתקני ספורט

בריכת שחייה

שירותי מסחר (צרכנייה ,חנויות וכו')

כלבו טללים

אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
אמצעי הייצור של טללים נשענים על שלושה ענפים עיקריים :חקלאות ,תיירות והשכרות שטחים לטובת
מגורים או עסקים .ענפי החקלאות הם חוחובה ,לולים ,גד"ש ורפת .בענף התעשייתי נשען הקיבוץ על על
מפעל הבטון רדימיקס.
טבלה  -20אמצעי ייצור
גד"ש ,לולים רפת בשותפויות

משק חקלאי

מפעל בטון

תעשייה

מגורים ועסקים

השכרת שטח

תעסוקת התושבים בטללים מעורבת :חלקם עובדים בענפי הקיבוץ השונים ,וחלקם במקצועות חופשיים
שעובדים בשטח המועצה וחלקם מיוממים לב"ש והסביבה.
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קיבוץ טללים

תחומי המשבצת החקלאית

התפלגות הגילאים
1%
3%

0-6

12%
12%

18_6

45_19
46_55
64_56
טללים שכונה בעלת צביון של יישוב קהילתי (צילום :ארנה בן ציוני)

טללים מרכז הקיבוץ הותיק

120_65

35%
37%
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מבנה פיזי ותפקודי
טללים משלב דגם קיבוצי שממנו התחיל היישוב ,עם דגם בעל צביון של יישוב קהילתי שאליו התפתח
היישוב .הדגם הקיבוצי מתבטא במגורים הקיבוציים המשיקים למבני הציבור שבמרכז הקיבוץ,
ובהפרדת השימושים בין המגורים ומבני המשק .הרחבת הקיבוץ שתוכננה ופותחה כחלק ממהלך השינוי
שעבר הקיבוץ ליישוב קהילתי עוטפת את המגורים הקיבוציים מדרום וממערב ומתאפיינת ביח"ד
צמודות קרקע המאכלסות מגרשים של חצי דונם .יש לציין שהתכנית המקודמת בימים אלו להרחבה
נוספת של היישוב משלבת היבטים קיבוציים לצד אלו הקהילתיים ומנסה לחבר את ההרחבה העתידית
אל לב היישוב.

להרחבה על היבטים נוספים של המבנה הפיזי והתפקודי ראו בפרק נוף ושטחים פתוחים.

סטטוס תכנוני
התכניות  1/142/03/20ו 2/142/03/20 -שאושרו ב 2005-וב 2008-בהתאמה ,הסדירו את שימושי הקרקע
בקיבוץ ובמסגרתן תוכננה הרחבת היישוב והפיכתו ליישוב קהילתי .בימים אלו מקודמת תכנית 620-
 0628952שבמסגרתה מתוכננת הרחבה נוספת בחלקו הדרומי והמזרחי של היישוב.
מטרת התכנית ,אשר נמצאת בהליכים בימים אלו ,היא להרחיב את מגורי הקיבוץ לכ 350-יח"ד .התכנית
מתמודדת עם אילוצים תכנוניים הנובעים מהממשק של טללים עם תשתיות טבעיות ,מקומיות
ולאומיות -נחל הימן ,מבני משק ורצועת הגז הטבעי .כמו כן ,התכנית מבקשת לייצר אופי "קיבוצי" יותר
מההרחבה הקודמת.
טבלה  -21סטטוס תכניות עיקריות בטללים

מס' תכנית

סטטוס

מטרת התכנית

1/142/03/20

מאושרת מ2005-

הסדרת היישוב הקיים והרחבת היישוב

2/142/03/20

מאושרת מ2008-

הרחבת היישוב

620-0626952

בהליכים

הרחבת היישוב

31

מאפייני היישובים

תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית רמת הנגב | שלב א'  -סקירת המצב הקיים

מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

פרישת שימושי הקרקע

שלד שטחים פתוחים ומבני ציבור

 1/142/03/20הסדרת
היישוב (מאושרת)

 620-0188458הסדרת
והרחבת היישוב (בהליכים)
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היבטים סביבתיים
בטללים ישנה פעילות חקלאית אינטנסיבית הכוללת ענפים צמחיים וגידול בע"ח ,וכן ענפים תעשייתים
כמפורט לעיל .להשפעות סביבתיות אודות הפעילות החקלאית והתעשייתית ,ולהרחבה אודות הנחיות
סביבתיות קיימות לצמצום מטרדים ,התייחסות להביטי פיתוח בר קיימא ראו פרק היבטים סביבתיים.

ממשק היישוב עם סביבתו
הישוב מוקף גדר ,תעלה וסוללות ואין אפשרות לתושבים לצאת לשטחים הפתוחים אלא מהשער .גבולו
הצפוני כמו גם גבולו המערבי של הקיבוץ משיק לכביש  .40גבולו המזרחי של הקיבוץ משיק לנחל הימן
ולקיבוץ משאבי שדה .גבולו הדרומי של הקיבוץ משיק עם שטח פתוח .להרחבה נוספת על הממשק של
היישוב עם סביבתו ראו בהרחבה פרק נוף ושטחים פתוחים.
איור  – 10ממשק הקיבוץ עם השטח הפתוח

ממצאים עיקריים משיתוף הציבור
קושי בקיום החקלאות  -חשוב לדאוג לשמור על הייצור החקלאי ולטפל במכסות ובמחירי המים
צמיחה דמוגרפית  -התושבים רואים בצמיחה דמוגרפית רציפה צורך אמיתי.
צמיחה כלכלית  -יש לדאוג לצמיחה כלכלית ,תעסוקתית ועסקית של היישוב.
גיל השלישי  -יש להגביר את ההערכות לטיפול בגיל השלישי.
הגדלת היישוב  -התושבים מעוניינים בשימושים עסקיים (כגון אנרגיה מתחדשת ,תיירות וכו') בשטחיים
שמעבר לנחל ולא יח"ד ,יש רצון לשנות את התב"ע כך שאופי היישוב יהיה ככל הניתן בעל אופי קיבוצי.
מבקשים סיוע בזירוז כתיבת ההנחיות המרחביות.

32

מאפייני היישובים

תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית רמת הנגב | שלב א'  -סקירת המצב הקיים

אשלים
טבלה  -22נתוני רקע  -אשלים
סוג יישוב יישוב קהילתי
אגן משאבים
תאריך ייסוד 1979
תקן נחלות -
שטח היישוב  289דונם
כמות יח"ד 150
שטח משבצת -
מס' משפחות 150
מס' תושבים 580
מס' יח"ד מירבי ע”פ תמ”א - 35
אגודה שיתופית חקלאית וקהילתית
סטטוס תכנוני מקודמת תכנית להרחבת היישוב בימים אלו
שירותי חינוך גני ילדים  -ביישוב עצמו ( 4מגיל חצי שנהועד גן חובה)
ב .שנתון יסודי – משאבים
ג .שנתון על יסודי – נופי הבשור או בתיכון הסביבתי
בשדה בוקר

היסטוריה ורקע כללי
ישוב קהילתי חילוני .החל כהיאחזות נח"ל שהוקמה בשנת  1956כחלק מהניסיון להבטיח את גבול
ישראל-מצרים ולאחר מכן פורקה ההיאחזות .היישוב הוקם בשנת  1978כמושב שיתופי .בסוף שנות ה
 90המושב התחיל להתפרק ,השטחים החקלאיים הוחזרו לרמ"י .בשנים אלה אושרה התכנית המפורטת
של היישוב כיישוב קהילתי עם כ  250-300יח"ד ,בשטח של כ  500מ"ר (תכנית .)31 /101 /02 /10
אכלוס מלאי יחידות הדיור נמשך שנים רבות ,כאשר בתחילת שנות ה  2000הפך המושב לישוב קהילתי,
ובזכות השינוי החל הישוב לפרוח.
היישוב מורכב משלוש שכונות :השכונה הוותיקה של המושב הישן ,השכונה הצפונית" ,בנה ביתך" ,משנת
 2000בערך והשכונה הדרומית" ,בנה ביתך" ,הנמצאת בבניה (למעלה מ  60%בנוי) כמו גם כפר
הסטודנטים "עדיאל" של עמותת איילים ,המהווה חלק מהיישוב.
בשנת  2010פותח החלק הדרומי של היישוב 110 ,מגרשים 27 ,מגרשים אוחדו ליצירת מגרשים בני דונם
אחד .כיום  60%בנויים.
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מבנה חברתי ושירותי ציבור
ביישוב חיים  622תושבים ,כ  202משפחות.
טבלה  -23מבני ציבור באשלים
תחום שירות

שם המבנה

חינוך

גן רימון
גן ילדים פשוש
גן ילדים סנונית

מנהלה

מזכירות

שירותי דת

בית כנסת

שטחים פתוחים (גני גן ציבורי
שעשועים ,גינות וכ')
קהילה (מועדונים וכו')

ספרייה
מועדון נוער

מתקני ספורט

בריכת שחייה
מגרש כדורסל

שירותי מסחר (צרכנייה ,צרכניה
חנויות וכו')

אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
לאשלים אין כמעט אמצעי ייצור מלבד השכרת אשקוביות למגורים זמניים .תשובי היישוב עוסים
בתחומים שונים ומגוונים ,כגון יזמות עסקיות ,עצמאיים ,שכירים ובמקצועות חופשיים.
טבלה  -24אמצעי ייצור

השכרת שטח

השכרת אשקוביות
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אשלים

פרישת שימושי הקרקע

התפלגות הגילאים
13%

0-6

5%

8%
10%

18_6

45_19

24%

46_55
64_56
120_65
החלק הותיק -המושב השיתופי (צילום :ארנה בן ציוני)

הרחבת אשלים -המעבר ליישוב קהילתי

40%
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מבנה פיזי ותפקודי
אשלים הוא ישוב קהילתי הממוקם על כביש  211בין משאבי שדה לניצנה ,סמוך לגדתו המזרחית של נחל
הבשור.
בקרבת הישוב עברה מסילת הרכבת העות'מנית מבאר שבע לקסיימה .במקום נמצאים שרידי תחנת
רכבת וגשר מעל נחל הבשור.
הישוב ממוקם בין נחל הבשור לערוץ משני שלו ,המפריד בין אזור המגורים של הישוב לאזור חקלאות
ותעשיה בצידו המזרחי .בערוץ זה ובסביבתו נמצאים עיקר השטחים הפתוחים של הישוב :בריכת
השחיה ,הסמוכה למבני הציבור של הישוב ושטחים פתוחים נוספים.

סטטוס תכנוני
תכנית  31/101/02/10יצרה מסגרת תכנונית להפיכת אשלים ליישוב קהילתי .התכנית הסדירה את
המגורים ואת מבני הציבור ביישוב ,והציעה לשלב בכניסת היישוב מלונאות ומרכז לשירותי דרך .כמו כן
התכנית מאפשרת לפתח שימושים תעסוקתיים באזור מבני המשק הישן של אשלים בחלקו המזרחי
בסמוך לכביש מס'  .40כמו כן בכניסה ליישוב ישנה תכנית מאושרת המאפשרת פיתוח מלונאות עד 180
יח' מלונאות (מצפון לאזור התעשיה שבכניסה ליישוב) ,וכן מקצה מגרש בכניסה ליישוב לאטרקציה
תיירותית.
כיום מקודמת תכנית שמטרתה היא הרחבת היישוב ל 500-יח"ד .התכנית מתמודדת עם אילוצים
תכנוניים שונים בעקבות הממשק עם כביש מס'  ,40עם צינור הגז ועם תחנות הכח הסולאריות.
טבלה  -25סטטוס תכניות באשלים

מס' תכנית

סטטוס

מטרת התכנית

31/101/02/10

מאושרת מ1998-

הסדרת היישוב והרחבתו

2/162/03/20

מאושרת משנת 2015

פעילות תיירותית בכניסה ליישוב

תכנית בהליכים  -ללא מספר

בהליכים

הרחבת היישוב
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מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

 31/101/02/10הסדרת אשלים כיישוב קהילתי (מאושרת)

שלד ירוק :קישוריות בין השצ"פים

הרחבת היישוב ל 500-יח"ד (בהליכים)
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ממשק היישוב עם סביבתו
אשלים מוקף כמעט מכל צדדיו בפיתוח משתנה :מצד מערב ישנה תחנת הכוח התרמו-סולארית
) (Plot Aכאשר נחל הבשור מפריד בין התחנה והיישוב .מצד צפון משיק היישוב עם כביש מס'  40ושטחי
אש ,ועם שטחים מעובדים מצד מזרח .לכיוון דרום פתוח היישוב לשטח הפתוח .כמו כן ,על אף שהמגדל
הסולארי ב Plot B-לא משיק לגבולות היישוב ,המגדל נצפה היטב בכל מקום ביישוב .גבולו המערבי של
היישוב משיק לנחל הבשור .להרחבה נוספת על הממשק של היישוב עם סביבתו ראו בהרחבה פרק נוף
ושטחים פתוחים.
איור  – 11ממשק היישוב עם השטח הפתוח

ממצאים עיקריים משיתוף הציבור
ניהול היישוב  -חולשה מתמשכת של הקהילה הביאה לכך שהיישוב לא נוהל בצורה מסודרת ואיתנה
במשך שנים .הדבר ניכר גם בתחזוקת היישוב ובקושי בניהול תחום התרבות והקהילה בישוב.
פרויקטים סולאריים  -התושבים מעידים כי הם סובלים מהנראות של הפרויקטים הסולאריים
שמקיפים אותם.
חינוך  -ישנו צורך בגיבוש מערכת חינוך מותאמת לאוכלוסייה .בעבר הגנים היו גרעוניים ,וכשהעלו את
מחירי החינוך כדי להתמודד עם הגרעון ,החלו להישמע טענות מצד חלק מהתושבים כי העלות גבוהה
ושהם לא רוצים לשלם .על כן ,מבקשים לבחון כיצד ניתן לסייע לתושבים להתמודד עם מחירי הגנים
ביישוב
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שיזף
טבלה  -26נתוני רקע  -שיזף
סוג יישוב יישוב קהילתי
אגן משאבים
תאריך ייסוד 2012
תקן נחלות -
שטח היישוב  14דונם
כמות יח"ד 15
שטח משבצת -
מס' משפחות 15
מס' תושבים 60
מס' יח"ד מירבי ע”פ תמ”א - 35
אגודה שיתופית קהילתית
סטטוס תכנוני מקודמת תכנית להרחבת היישוב בימים אלו
שירותי חינוך גני ילדים – בטללים ,משאבי שדה ורתמים
ביה"ס -משאבים ,נגב סיני ,בוסתן

היסטוריה ורקע כללי
היישוב הוקם בשנת  2012בהשפעת המחאה החברתית .במסגרת ההתארגנויות החברתיות השונות בארץ,
הוקמו  11יישובים על-ידי עמותת איילים ,בדומה ל  11הנקודות .מתוך  11היישובים שהוקמו ,רק שיזף
שרד .בשנת  2012הוצבו  10מבנים יבילים במיקום הנוכחי בהובלה משותפת של המשרד לפיתוח הנגב
והגליל ,החטיבה להתיישבות ,המועצה האזורית ועמותת איילים .בהמשך נוספו עוד  5מבנים יבילים של
החטיבה להתיישבות.
הרעיון עליו מתבסס היישוב הוא ישוב מעורב של דתיים וחילוניים ,שמוביל גרעין מעורב שהתיישב
במקום.

מבנה חברתי ושירותי ציבור
 15משפחות 40 .ילדים 30 ,מבוגרים ,רובם בגילאי  .30-40תושבי היישוב מאוגדים באגודה שיתופית ,אך
מכיוון שהם עדיין לא מוגדרים כיישוב ,אין ועד מקומי .יש צוות מוביל שמתנהל כמו ועד נבחר ,וישנן
ועדות בנושאים שונים .בתהליכי הקבלה מקפידים לאזן בין מספר המשפחות הדתיות למספר
המשפחות החילוניות.
מוסדות חינוך – גני הילדים נמצאים במשאבי שדה ובתי הספר היסודיים נמצאים במועצה (הדתי" ,נגב
סיני") או במשאבי שדה (החילוני" ,משאבים") .רוצים לפתוח גן ביישוב וכיתה מעורבת שתשתלב
בבי"ס קיים.
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פרישת שימושי הקרקע

שיזף

בינוי בטופוגרפיה משופעת
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טבלה  -27מבני ציבור בשיזף
תחום שירות

שם המבנה

שירותי דת

בית כנסת

שטחים פתוחים (גני שעשועים ,גינות וכ')

גן שעשועים

אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
ליישוב אין אמצעי ייצור ,נשענים לחלוטין על תקציבי מועצה .תושבי היישוב מיוממים לב"ש והסביבה
והם עוסקים בעיקר במקצועות חופשיים .חלק משמעותי מתושבי היישוב עוסקים בחינוך.

מבנה פיזי ותפקודי
המחנה הזמני כולל היום  2שורות קרוואנים הבנויים על צלע גבעה ,מעל לערוץ נחל .חזיתו הצידית נראית
מכיוון כביש .40
להרחבה על היבטים נוספים של המבנה הפיזי והתפקודי ראו בפרק נוף ושטחים פתוחים.

סטטוס תכנוני
מטרתה של התכנית המאושרת ( )1/183/03/20הייתה פיתוח מרכז אזורי ציבורי בסביבת מבני המועצה.
התכנית סימנה באתר בו ממוקם שיזף כיום קריית חינוך ,כאשר היישוב קם תחת ההגדרה של "כפר
סטודנטים" המאפשרת מגורים במקום.
התכנית המתארית אושרה לאחרונה ,ובימים אלה נערכת העבודה על פירוט התכנית .מעבר להסדרת
והרחבת היישוב שיזף ,התכנית רואה בכל מרחב המועצה מרכז אזורי המספק שירותים ציבוריים
ותעסוקתיים לסביבה.
טבלה  -28סטטוס תכניות עיקריות בשיזף

מס' תכנית

סטטוס

1/183/03/20

מאושרת מ2003-

620-0326041

-

מטרת התכנית
יצירת מסגרות תכנונית להקמת מרכז ציבורי
במרכז המועצה

תכנית מתארית מאושרת
מנובמבר 2018

יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח מרכז אזורי הכולל
מגורים ,מבני ציבור ותעסוקה בסביבת מרכז
המועצה
פירוט התכנית המתארית

בהליכים
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מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

 620-0326041מרכז אזורי רמת הנגב (מאושרת)

שלד שטחים פתוחים ומבני ציבור

תכנית מפורטת לשיזף ולמרכז אזורי רמת הנגב (בהליכים)
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ממשק היישוב עם סביבתו
שטח היישוב בנוכחי נכלל בתכניות העתידיות כשטח "מחנה זמני" ,ואילו יישוב הקבע מתפרש על שלוחות
ממערב למחנה הזמני .על אף הקרבה של היישוב למרכז המועצה ולאזור התעשייה המועצתי ,סביבתו
הקרובה של היישוב הינה פתוחה ברובה ואינה מוגדרת כשטח אש .כביש  40ממוקם מזרחית כ 350-מ'
ממבני היישוב ,כאשר גם מבני המועצה הנמצאים מצפון ליישוב מרוחקים  350-400מ' מהיישוב .מערבית
לשיזף שינו שטח פתוח המפריד בין כביש פנימי המחבר בין את כביש  211עם כביש  .222בין היישוב לגבעה
המערבית מפריד ערוץ נחל .להרחבה נוספת על הממשק של היישוב עם סביבתו ראו בהרחבה פרק נוף
ושטחים פתוחים.
איור  – 12ממשק היישוב עם סביבתו
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ממצאים עיקריים משיתוף הציבור
חברה ודמוגרפיה
•

צורך בצמיחה דמוגרפית לצד שמירה על הצביון והמרקם החברתי

•

מקימי היישוב רואים בנושא הדתי-חילוני חשיבות גדולה ,ועל כן הם מעוניינים שהיישוב יישלב
באופן שוויוני תושבים דתיים וחילונים שיקיימו חינוך וחיים משותפים .מנסים מאד לא להיות
מתויגים לכיוון דתי או חילוני.

מוסדות ציבור
•

צורך בהקמת מוסדות ציבור עצמאיים ,בעיקר גני ילדים

אמצעי ייצור ותעסוקה
•

מעוניינים ביישוב שייספק את התעסוקה לתושביו בתוך היישוב.

•

ליישוב אין נכסים ,ואפילו הקרוואנים בהם מתגוררים כיום התושבים לא שלהם .כל תקציב היישוב
מגיע מהמועצה ,למעט מיסי אגודה .מאוד רוצים לקבל אמצעי ייצור למרות שהם לא יישוב חקלאי.
יש מחשבות על הקמת מדרשה לאירוח במחנה הזמני ,כשייבנו בתי הקבע.

היבטים תכנוניים
•

רואים חשיבות בסנכרון התב"ע המקודמת בימים אלו עם היוזמות השונות במרכז והמועצה ועם
אופי היישוב.

•

מרגישים שהתקנים הארציים פוגעים בצביונו הלא העירוני הרצוי של היישוב .למשל ,מעוניינים
בצמצום חניות ליח"ד ובחינת כיווני התפתחותו העתידיים של היישוב.

•

מדגישים את ערך החיבור לנוף :גובלים בשמורת טבע ורואים זאת כיתרון.

•

מעוניינים להתאים את תקנון הבנייה לסוג האנשים שייקלטו
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קיבוץ שדה בוקר
טבלה  -29נתוני רקע – שדה בוקר
סוג יישוב קיבוץ שיתופי
אגן שדה בוקר
תאריך ייסוד 1952
תקן נחלות 150
שטח היישוב  138דונם
כמות יח"ד  150יח"ד
שטח משבצת  12,000דונם
מס' משפחות 120
מס' תושבים 450
מס' יח"ד מירבי ע”פ תמ”א 500 35
אגודה שיתופית חקלאית
סטטוס תכנוני אושרה תכנית להרחבת והסדרת היישוב
שירותי חינוך א .גני ילדים :בקיבוץ יש מסגרות לגיל הרך ולפעילות
בלתי פורמלית.
ב .שנתון יסודי – משאבים
ג .שנתון על יסודי – נופי הבשור או בתיכון הסביבתי
בשדה בוקר

היסטוריה ורקע כללי
קיבוץ חילוני שיתופי שהוקם בשנת  1952ובעל היסטוריה לאומית מפוארת בזכות מגוריו של בן גוריון
במקום .בשנת  1953בן גוריון החליט להעתיק מגוריו לקיבוץ ובכך גורם להכרה ופרסום של הקיבוץ
הצעיר .בשנת  1955הוכר הקיבוץ באופן רשמי כקיבוץ ובשנת  1963הצטרף הקיבוץ לאיחוד הקבוצות
והקיבוצים .כיום מתגוררות בקיבוץ כ 120 -משפחות של חברי קיבוץ ושוכרים.
לאחרונה ביקש הקיבוץ להפוך לקיבוץ מתחדש ,אך טרם התקבל האישור ולכן הקיבוץ עדיין מוגדר
כקיבוץ שיתופי.
בידי היישוב ניתנו עם הקמתו שטחים בהיקף של  40,000דונם הסובבים אותו ,למשמרת .השטח מהווה
רצועה ירוקה השומרת על הקיבוץ.

מבנה חברתי ושירותי ציבור
סה"כ האוכלוסייה מונה  450תושבים .ביישוב  170חברים ,קרוב ל  100ילדים של חברים .אוכלוסיית
הקיבוץ מתבגרת ,באופן יחסי יש מעט ילדים .הקיבוץ לא קלט חברים חדשים במשך הרבה שנים.
יש בקיבוץ קבוצה של  25משפחות שוכרות ובנוסף רווקים ,המהווים כשליש מהאוכלוסייה ,של
שוכרים .יש  23קראוילות מארגון איילים.
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טבלה  -30מבני ציבור בקיבוץ שדה בוקר
תחום שירות

שם המבנה

חינוך

בית תנוקות
פעוטון
פעוטון
פעוטון דרור
גן
גן
נעורים

מנהלה

חדר אוכל
דרקסלר

בריאות

מזכירות
חדר אוכל
ספרייה וארכיון
מרפאה
מרפאת שיניים
"חדרי חולים"

שירותי דת

בית כנסת

שטחים פתוחים (גני שעשועים ,גינות וכ')

משחקיה חדר אוכל
משחקיה שכ' דקל

קהילה (מועדונים וכו')

מרכז בן גוריון
פאב ודיסקו
מועדון וחדר ישיבות

מתקני ספורט

מגרש כדורגל
מגרש טניס
בריכת שחיה
גן כושר

שירותי מסחר (צרכנייה ,חנויות וכו')

צרכניה

אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
הקיבוץ נשען על  3ענפים עיקריים :משק חקלאי ,ענף התיירות וענף תעשייה .המשחק החקלאי כולל 3
ענפים עיקריים :לולים ,גד"ש ויקב .ענף התיירות מפותח יחסית לשאר היישובים במועצה ,וכלל את צריף
בן גוריון בית קפה ובית מלון המוקם בימים אלו וצפוי להכיל כ 140-חדרים .הענף השלישי של הקיבוץ
הוא מפעל דביק לסרטי הדבקה .מבחינה תעסוקתית ,מרבית מחברי הקיבוץ עוסקים בענפי הקיבוץ
השונים ,וחלקם עוסקים במקצועות חופשיים למינהם.
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טבלה  -31אמצעי ייצור

לולים
משק חקלאי גד"ש
יקב
צריף בן גוריון
תיירות בית קפה
בית מלון מוקם בימים אלו
תעשייה מפעל דביק

מבנה פיזי ותפקודי
קיבוץ שדה בוקר מתחבר לכביש מס'  40בשתי נקודות -הכניסה הראשית הינה מצפון ,ואילו הכניסה
הדרומית משמשת לתיירים המגיעים לצריף בן גוריון .בדומה לקיבוצים אחרים במועצה ,גם כאן אזור
מבני המשק מופרדים ממבני המגורים באמצעות הדרך הראשית בקיבוץ .בשונה מקיבוץ משאבי שדה
המאכלס שימושים תיירותיים משמעותיים המרוחקים מכביש  ,40בית המלון החדש וצריף בן גוריון
ממוקמים בסמוך לכביש  40ובסמיכות לכניסה לקיבוץ.
הרחבת הקיבוץ העתידית שאושרה לפני כחודש עתידה לעטוף את שטח הקיבוץ מצפון ומדרום .החלק
הדרומי (שעתיד להיות מפותח כחלק משלב ב' של התכנית) עתיד להחליף את שכונת הקראוונים הזמנית
שנמצאת כיום מדרום לדרך ההיקפית.
בהתאם לדגם הקיבוצי ,הגבולות בין הפרטי והציבורי מטושטשים ,ובתי המגורים טובלים בגן גדול שכולו
ציבורי .מפת השטחים הפתוחים הסטטוטורית מציגה את השטחים סביב מבני הציבור .דפוס השטחים
הפתוחים בהרחבות דומה לזה בישובים הקהילתיים .המגרשים הפרטיים לרוב תחומים באופן מוגדר
מסביבתם .יש חשיבות גדולה בתכנון נכון של שכונות ההרחבה ואת מערכת השטחים הפתוחים בתוכן,
גם כדי ליצור את הקישוריות וההליכתיות אל הלב הציבורי של הקיבוץ.
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קיבוץ שדה בוקר

תחומי המשבצת החקלאית

התפלגות הגילאים

9%

15%

0-6
18_6

16%

11%

45_19
10%

46_55
64_56
120_65

מרכז הקיבוץ וה"דשא הגדול"

39%
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סטטוס תכנוני
תכנית  14/101/03/20הסדירה את השימושים הקיימים בקיבוץ ,והטילה מגבלות פיתוח על אזורי
המגורים הסמוכים לצריף בן גוריון .מטרתה של תכנית  29 /101 /02 /20לייצר מסגרת תכנונית לפיתוח
מלונאות ותחנת תדלוק בכניסה לקיבוץ .למעשה ,מכוח התכנית הזו הוקם בית המלון שבנייתו מסתיימת
בימים אלו.
תכנית  620-0244194שאושרה בדצמבר  2018מסמנת את כיווני התפתחותו של הקיבוץ בשנים הקרובות.
התכנית מאפשרת לקיבוץ להתפתח צפון מזרחה ודרום מערבה ,כאשר החלק הצפון מזרחי הוגדר כשלב
א' בפיתוח התכנית ( 60יח"ד) .יש לציין כי כיווני ההתפתחות עליהם הוחלט בתכנית המפורטת נקבעו
במידה רבה בשל מגבלות הפיתוח שחלות על הקיבוץ :נחל וסכר הרועה שנמצאים מצפון לקיבוץ ,קווי
קצא"א שעוברים בסמוך לקיבות ממזרח וממערב והלולים שנמצאים ממזרח לקיבוץ.
טבלה  -32סטטוס תכניות עיקריות בשדה בוקר

מס' תכנית

סטטוס

מטרת התכנית

14/101/03/20

מאושרת מ1996-

הסדרת שימושי הקרקע בקיבוץ

29 /101 /02 /20

מאושרת מ1997-

הקמת מלונאות ותחנת תדלוק בכניסה לקיבוץ

620-0244194

מאושרת מדצמבר 2018

הסדרת שימושי הקרקע והרחבת הקיבוץ

שדה בוקר מופיע בלוח מס'  2של תמ"א  ,35ועל כן נקבע ליישוב רף מירבי של  500יח"ד .התכנית
המאושרת עולה כי בשלב זה מואשרות לשדה בוקר יח"ד ,כאשר כיום קיימות  .295לכן למעשה ,נותר
לקיבוץ לפתח עוד  165יח"ד .כמו כן ניתן לקדם תכנון של עוד  40יח"ד ברביבים על מנת להגיע לרף ה-
 500שקבעה תמ"א .35
טבלה  -33היקף יח"ד ביחס למאושר בלוח מס'  2בתמ"א 35
קיים

מאושר

בהליכי תכנון

תמ"א 35

134

500

-

500
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מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

פרישת שימושי הקרקע

שלד שטחים פתוחים ומבני ציבור

 620-0244194הסדרת והרחבת שדה בוקר (מאושרת)
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היבטים סביבתיים
לקיבוץ שדה בוקר ענפי חקלאות ותעשיה כמפורט לעיל .להשפעות סביבתיות אודות הפעילות החקלאית
והתעשייתית ,ולהרחבה אודות הנחיות סביבתיות קיימות לצמצום מטרדים ,התייחסות להביטי פיתוח
בר קיימא ראו פרק היבטים סביבתיים.

היבטי שימור
בטבלה שלהלן ניתן לראות את האתרים בקיבוץ המיועדים לשימור .האתרים הללו הם בהתאם בהתאם
למידע שהתקבל מהמועצה ,מאנשי הקיבוץ ועל בסיס נספח השימור שהוגש במסגרת התכנית להסדרת
והרחבת הקיבוץ (.)620-0244194
טבלה  -34אתרים לשימור בקיבוץ שדה בוקר
שם האתר סיווג

מס'
אתר/מתחם
מגורים,
מ 1-מתחם אתר
נופי
מורשת
לשימור
"צריף בן
גוריון"

שימוש
נוכחי
מוזיאון

תקופת
הקמה
שנות
ה60-

מצב
פיזי
טוב

גבוהה

מ 2-מתחם
לשימור

שכונת
נעורים

מגורים,
נופי

מגורים,
נופי,
שבילים

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

נ 1-מתחם
נופי

"הדשא
הגדול"

מרחב
ציבורי

שפ"פ?

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

נ 2-מתחם
נופי

שטח
מטע
ציבורי
הזיתים
פתוח
שטח
גן
משחקים ציבורי
פתוח
וחורשה
אזור חיץ שטח
ציבורי
בין
פתוח
הנקודה
למבני
משק
מרחב
שדרת
ציבורי
עצים
ונופי
בכניסה
לקיבוץ

שפ"פ?

שנות
ה? 60-

טוב

גבוהה

שפ"פ?

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

נופיים,
אורבניים,

שפ"פ?,
דרכים

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

דרכים,
שצ"פ?

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

סימליים,
נופיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
אורבניים
גבוהה/
אורבניים,
מקומית
מרחביים,
נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,

נ 3-מתחם
נופי
נ 4-מתחם
נופי

נ 5-מתחם
נופי
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נגישות

ערכי האתר

חשיבות

אורבניים,
מרחביים,
נופיים,
ציבוריים,
חברתיים,
תרבותיים,
אידיאולוגיים
היסטוריים
אורבניים,
נופיים,
חברתיים,
אידיאולוגיים,
היסטוריים,
תרבותיים
חברתיים,
נופיים,
תרבותיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים
נופיים,
אורבניים

גבוהה/
ארצית

גבוהה/
מקומית

גבוהה

גבוהה
גבוהה

גבוהה
מקומית
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1

שני
צריפים
ראשונים

מגורים

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

3

"מבנה
דרכסלר"

מגורים

שנות
ה50-

טוב

גבוהה

4

מרפאה

ציבורי

ציבורי

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

5

חדר אוכל

ציבורי

ציבורי

1969

טוב

גבוהה

7

מועדון
וספריה

ציבורי

ציבורי

1965

טוב

גבוהה

9

צריף
גוריון

מוזיאון

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

10

מסגריה

משק

משק

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

11

מתפרה

משק

כלבו

שנות
ה60-

טוב

גבוהה

12

"צריפי
חיילים"

מגורים/
שמירה

מגורים

שנות
ה70-

טוב

גבוהה

מתחם
נופי

גרעין
הקיבוץ
הותיק

מגורים,
שבילים

שנות
ה50-
60

טוב

גבוהה

בן מגורים

אידיאולוגיים
ציבוריים,
חברתיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
סמליים
אדריכליים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
ציבוריים,
חברתיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
סמליים
ציבוריים,
חברתיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
סמליים
אדריכליים,
ציבוריים,
חברתיים,
היסטוריים,
סמליים
ציבוריים,
חברתיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
סמליים
ציבוריים,
חברתיים,
נופיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
ציבוריים,
חברתיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
סמליים
חברתיים,
סמליים,
היסטוריים
נופיים,
אורבניים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים,
מרחביים

גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית
גבוהה/
מקומית

גבוהה

גבוהה/
ארצית

גבוהה/ארצית

גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית

גבוהה/
מקומית
גבוהה/ארצית

ממשק היישוב עם סביבתו
ראשית ,הקיבוץ מגודר מכל עבריו ואין גישה ישירה לשטח הפתוח .גבולו הצפוני של הקיבוץ סמוך מאד
לכביש  ,40ולמעשה שאר גבולותיו משיקים לשטחים מעובדים של הקיבוץ .ממערב גובל הקיבוץ גם עם

46

מאפייני היישובים

תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית רמת הנגב | שלב א'  -סקירת המצב הקיים

בריכות החמצון של מט"ש שדה בוקר .הקיבוץ סמוך לחניון לילה הרועה נמצא מצפון לכביש  .40להרחבה
נוספת על הממשק של היישוב עם סביבתו ראו בהרחבה פרק נוף ושטחים פתוחים.
איור  – 13ממשק הקיבוץ עם השטח הפתוח

ממצאים עיקריים משיתוף הציבור
צמיחה דמוגרפית וסיווג הקיבוץ
•

צורך בצמיחה דמוגרפית.

תעסוקה
•

צורך ליצור מקום ליוזמות עסקיות ומציאת מקורות תעסוקה.

•

מעוניינים להוסיף ענף רפת בשותפות עם רפת קיימת ,אבל חוק החלב מגביל את הקמת השותפות.

•

קשיים ביוממות לצרכי תעסוקה ולימודים.

חניון הרועה
•

התושבים מתלוננים שהחניון מהווה מפגע רעש ולכלוך.

תחבורה
•

אחת לכמה שנים יש שיטפון שסוגר את הקיבוץ כי צומת הכניסה לקיבוץ נמוכה .מבקשים גשרון
יותר משמעותי מהקיים.

•

התושבים מבקשים כי תוואי הרכבת יעבור ביישוב.

•

היציאה הדרומית מהקיבוץ בעייתית.
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מדרשת בן גוריון
טבלה  -35נתוני רקע – מדרשת בן גוריון

סוג יישוב יישוב מוסדי\קהילתי
אגן שדה בוקר

תאריך ייסוד 1962
תקן נחלות -
שטח היישוב  875דונם
כמות יח"ד  366יח"ד
שטח משבצת -
מס' משפחות 500
מס' תושבים 1740
מס' יח"ד מירבי ע”פ תמ”א - 35
אגודה שיתופית קהילתית
סטטוס תכנוני מקודמת תכנית להרחבת היישוב
שירותי חינוך ביישוב קיימת מערכת חינוך מלאה מהפעוטון ועד
התיכון.
תארים אוניברסיאים מתקדמים
חלק מהילדים בוחרים ללמון בתיכון כנפי הבשור

היסטוריה ורקע כללי
המדרשה הוקמה עם הקמת בית ספר שדה בשנת  1962כמוסד חינוכי של "קרן הנגב" ,שלאחר מותו של
דוד בן גוריון שינתה את שמה ל"יד בן גוריון" .החל מאמצע שנות ה 70-הוקמו שאר מוסדות החינוך
הקיימים עד היום ,וכדי להחזיק את המקום המדינה לקחה על עצמה להיות שותפה בבעלות על המקום.
הגוף החדש נקרא "תאגיד מדרשת שדה בוקר" ,והוא היה לבעלים של היישוב וטיפל בכל הנושאים
המוניציפליים .עד היום התאגיד הממשלתי "מדרשת שדה בוקר" מחזיק בנכסים הנמצאים במקום ,כולל
בבתים בהם מתגוררים עובדי התאגיד ותושבים נוספים .בשנות ה 80-החלו ניסיונות ראשונים לבנייה
עצמית ,והבתים הראשונים (שכונת נווה-צין) הוקמו לפני כשני עשורים .בשנת  1998החלה התארגנות
נוספת לבנייה עצמית (שכונת נווה-בוקר) .בשנת  2003הוכרז המקום כולו כיישוב קהילתי ,וכיום זהו
היישוב הגדול במועצה.
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מבנה חברתי ושירותי ציבור
ביישוב שלושה מוסדות חינוך ומחקר גדולים :תאגיד מדרשת שדה-בוקר (הכולל בית ספר שדה ,תיכון
לחינוך סביבתי ומרכז מגל למנהיגות) ,המכונים לחקר המדבר ומכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
(גופי מחקר של אוניברסיטת בן-גוריון) .כיום היישוב מונה כ 500-משפחות בסה"כ ביישוב הקהילתי,
באוניברסיטה ובתאגיד .המשפחות מגיעות ממגוון רקעים וגילאים ,ממייסדי היישוב ,בניהם ונכדיהם,
דרך תושבים חדשים ועד לסטודנטים אשר מתגוררים במעונות.
טבלה  -36מבני ציבור במדרשת בן גוריון
תחום שירות

שם המבנה
גן תמר
גן שיטה
מעון תינוקיה אורן
מעון דקל
גן חצב
גן יעלים

חינוך

גן אלון
גן רימון
ביה"ס צין
תיכון לחינוך סביבתי
ביה"ס שדה
מכינת מג"ל
מכון לחקר המדבר – אוני' בן גוריון

מכון מחקר
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
מורשת
מנהלה
בריאות
שירותי דת

מכון למורשת בן גוריון
משרדי תאגיד מדרשת שדה בוקר
מזכירות
קופת חולים כללית
בית כנסת

דואר
דואר
שטחים פתוחים (גני שעשועים ,גינות וכ') חדר כושר
קהילה (מועדונים וכו')
מתקני ספורט

אין מבני קהילה
חדר כושר
מרכז מסחרי

שירותי מסחר (צרכנייה ,חנויות וכו')

סופרמרקט
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אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
ליישוב אין כל אמצעי ייצור .הוא מתקיים על ארנונה ומיסי יישוב .המוסדות השונים לא משלמים
ארנונה ,למרות שמשמשים מוקד משיכה לתיירות ולפעילות ביישוב .בהתאם לתכנית האסטרטגית
החדשה של המועצה ,בתחילת  2019יפתחו במועצה מחלקה מוניציפלית ,כך שההוצאות האחזקה
והתפעול ימומנו על ידי המועצה .תושבי המקום מתקשים לשתף פעולה עם העלאת מיסי היישוב
הוולונטריים ,אך הדרישות גבוהות ,בעיקר בתחום החינוך ובתחום התחזוקה הפיסית של היישוב.
מבחינה תעסוקתית ,רוב התושבים עוסקים במקצועת חופשיים כשכירים או עצמאיים ,חלקם יזמים
עסקיים ,חלקם תיירנים וחלקם עובדי תאגיד.

מבנה פיזי ותפקודי
מדרשת בן גוריון בנויה במידה רבה כאוסף אקלקטי של שימושים ,חלקם סגורים ומגודרים  -שטחי
מגורים ,מוסדות חינוך ,ציבור ומחקר ,גן לאומי קבר בן גוריון ,שימושים מסחריים ושטחים צבאיים –
אשר מסיבות היסטוריות ,תפקודיות וקנייניות – אינם מתפקדים כישות ישובית אחת אלא כאוסף של
שימושים סמוכים זה לזה ,בחלקם רציפים ומתפקדים ובחלקם מנותקים זה מזה.
לאורך ומדרום לכביש הגישה ליישוב טיילת הולכי רגל ,מצפון לכביש הגישה למדרשה שכונות המגורים
החדשות והקהילתיות ("נווה בוקר") ,המתוכננות להשתרע כמעט עד כביש  ,40מדרומו ולכיוון בקעת צין
מתחם הגדנ"ע הצבאי המגודר ,אשר אינו מתפקד כחלק מהיישוב .ככר הכניסה למדרשה משקפת גם היא
את המורכבות כאשר ממנה כניסות נפרדות :כניסה ראשית ליישוב ,כניסה לשכונת נווה בוקר ,וכניסה
לקבר בן-גוריון (גן לאומי) ולמבואת הצינים (כניסה לשמורת הטבע "מצוק הצינים") .לב המדרשה
מתאפיין במרכז מסחרי ושצ"פ מרכזי ,מוקף שכונות מגורים ותיקות ,חלקן באופי "קיבוצי"  -מגורים
טובלים בשטח פתוח המתפקד כמרחב הולכי רגל ,תוך טשטוש הפרטי והציבורי .המגורים נחלקים
לשכונות בטיפולוגיות שונות ,חלקן משקפות גישות שונות של בניה אקלימית ,ומכונות :הרווקיות,
הזוגיות ,הלגו ,השבלולים וכיוב' ,בהן משובצים מבני ציבור מקומיים (ביה"ס היסודי "צין" ,גני ילדים,
בית כנסת ועוד) ,וכן שטח גדול ומגודר של התיכון לחינוך סביבתי ,בריכת שחייה ועוד – כולם על שטחי
התאגיד .הדופן הדרומית של המדרשה ,הפונה למצוק בקעת צין – מתאפיינת כבר מהכניסה למדרשה
בשימושים ציבוריים – תיירותיים ,חלקם מושכי קהל :גן לאומי קבר בן גוריון ,המכון למורשת בן-גוריון,
בית ספר שדה "שדה בוקר" על מבניו ההיסטוריים ("המשושים") והחדשים ,המכינה הקדם צבאית ועוד,
כולם לאורך טיילת מצוק הצינים .עוד לאורך מצוק הצינים ,ממזרח למרכז היישוב  -שכונת המגורים
"נווה צין".
ממרכז היישוב ולכיוון צפון נמצא קמפוס של שדה בוקר של אוניברסיטת בן גוריון בנגב  -הכולל מבני
ציבור ,מכוני מחקר ,מעונות סטודנטים ושטחי מחקר .מתחם זה מגודר באופן הקוטע את רציפות התנועה
ביישוב – כבישים ,הולכי רגל ואופניים ,הסובל גם כך מהעדר היררכיה ומערך דרכים ברור ומתפקד.
להרחבה על היבטים נוספים של המבנה הפיזי והתפקודי ראו בפרק נוף ושטחים פתוחים.
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מדרשת בן גוריון

פרישת שימושי קרקע

התפלגות הגילאים
0-6

7% 10%

18_6
45_19

12%

25%

46_55
64_56
120_65
מעבר הולכי רגל בשכונת נווה צין (צילום :ארנה בן ציוני)

כביש ראשי בשכונת נווה בוקר

8%

38%
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סטטוס תכנוני
בתחילת שנות השמונים אושרה תכנית  2/120/02/10שתפקדה כמסגרת התכנונית המתארית לפיתוח
היישוב .למעשה ,התכנית הגדירה במידה רבה את המבנה היישובי כפי שאנחנו רואים אותו היום :שכונת
מגורים גדולה בצפון היישוב (שכונת נווה בוקר) ,שכונת מגורים נוספת במזרחה (נווה צין) משיקה לאזור
ציבורי (התיכון הסביבתי) ומרכז יישוב המשלב מוסדות ציבור ומגורים .מאז תכנית זו קודמו ביישוב
תכניות שפירטו את התכנית המתארית ,ויצרו את המבנה היישובי :התכנית להקמת שכונת נווה צין
והתכניות השונות להקמת שכונת נווה בוקר .תכנית נוספת להרחבת נווה בוקר מקודמת בימים אלו,
כאשר מלבד הרחבת השכונה התכנית מציעה להסיט את הכניסה ליישוב לכיוון צפון תוך שילוב אזור
תעסוקה בכניסה.
טבלה  -37סטטוס תכניות במדרשת בן גוריון

מס' תכנית

סטטוס

2/120/02/10

מאושרת משנת 1982

תכנית מתאר למדרשת בן
גוריון

8/120/03/20א

מאושרת משנת 2002

הקמת שכונת נווה בוקר

3 /120 /02 /10

מאושרת משנת 1988

הקמת שכונת נווה צין

620-0354688

מאושרת משנת 2018

הקמת נווה בוקר ד'

-

בהליכים
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מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

 2/120/02/10תכנית מתאר למדרשת בן גוריון משנת ( 1983מאושרת)

שלד שטחים פתוחים ומבני ציבור

נווה בוקר ד-ו (בהליכים)
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היבטי שימור
מדרשת בן גוריון שימשה לאורך השנים כ"מעבדה" ארכיטקטונית מדברית .ככזאת ,המדרשה משלבת
מבנים ארכיטקטוניים ייחודיים שאמנם רבים מהם לא הוקמו לפני שנים רבות (חלקם הוקמו בשנות
האלפיים והתשעים) אך בשל ייחודיותם הארכטיקטונית הם נמצאו ראויים לשימור.
טבלה  -38אתרים לשימור במדרשת בן גוריון
שם האתר

מס'
אתר/מתחם
בנין הספריה
1

סיווג

שימוש
נוכחי
ציבורי

תקופת מצב
הקמה פיזי
טוב
1965

גבוהה

2

מגורי
תלמידים
"המשושים"

מגורים,
נופי

מגורים,
נופי,
שבילים

1963

טוב

גבוהה

3

חדר האוכל
מרכז בין-
תחומי "נגב"

ציבורי

ציבורי

1964

טוב

גבוהה

4

מגורי סגל
"שכונת
הוילות"

מגורים

מגורים,
נופי

1966

טוב

גבוהה

5

מגורי סגל
"הרווקיות"

מגורים

מגורים,
נופי

1966

טוב

גבוהה

6

מגורי סגל
"השבלולים"

מגורים

מגורים,
נופי

196668

טוב

גבוהה

7

מבנה
ה"סמינר"

ציבורי

ציבורי

1968

טוב

גבוהה

8

בית הארחה
ע"ש שרמן

תיירות

תיירות

1980

טוב

גבוהה

9

מכון בן-גוריון
לחקר ישראל
והציונות

ציבורי

ציבורי

1978

טוב

גבוהה

10

בית הספר
התיכון

ציבורי

ציבורי

1973

טוב

גבוהה

11

בית ספר שדה
"אכסניית
המרובעים"

תיירות

תיירות

1977

טוב

גבוהה

ציבורי

52

נגישות

ערכי האתר

חשיבות

אדריכליים,
אורבניים,
תרבותיים
אורבניים,
נופיים,
חברתיים,
אדריכליים,
טכנולוגיים
חברתיים,
נופיים,
תרבותיים,
היסטוריים,
אידיאולוגיים
חברתיים,
נופיים,
תרבותיים,
אדריכליים,
אורבניים
חברתיים,
נופיים,
תרבותיים,
אדריכליים,
אורבניים
חברתיים,
נופיים,
תרבותיים,
אדריכליים,
אורבניים
אדריכליים,
חברתיים,
אורבניים,
תרבותיים
אדריכליים,
תרבותיים,
אורבניים,
מחקריים
אדריכליים,
תרבותיים,
אורבניים,
חברתיים
אדריכליים,
תרבותיים,
חברתיים
נופיים,
תרבותיים,
אדריכליים,
אורבניים,
טכנולוגיים

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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12

בית הארחה
"בית המבורג"

תיירות

תיירות

1994

טוב

גבוהה

13

שכונת ה"לגו"

מגורים

מגורים

1978

טוב

גבוהה

14

המרכז
המסחרי

מסחר

מסחר

1984

טוב

גבוהה

15

מרפאת
המדרשה

ציבורי

ציבורי

1969

טוב

גבוהה

16

בית הכנסת
"תפארת
עזרא"

ציבורי

ציבורי

1998

טוב

גבוהה

17

"בית הבוץ"
"בית אדובה"

1980

טוב

גבוהה

18

המרכז
הבינלאומי
ללימודי מדבר
ע"ש יעקב
בלאושטיין
מרכז קהילתי
ע"ש צוקרמן

שנות
ה70-

טוב

גבוהה

1990

טוב

גבוהה

20

מבני פנימיות

שנות
ה80--
90

טוב

גבוהה

21

מרכז הדרכה
בבסיס הגדנ"ע

1983

טוב

גבוהה

22

מבני בית
הספר
הבינלאומי
ללימודי מדבר
ע"ש אלברט כץ
בניין פורסט
גולדמן זוננפלד
לאנרגיה
סולארית
ופיסיקה
סביבתית
אודיטוריום
ע"ש אוונס

2003

טוב

גבוהה

אדריכליים,
תרבותיים,
חברתיים,
אורבניים,
נופיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
חברתיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים,
מחקריים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים,
מחקריים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
חברתיים
אורבניים,
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
אדריכליים,
תרבותיים,
טכנולוגיים

1998

טוב

גבוהה

אדריכליים,
תרבותיים,
טכנולוגיים

-

2003

טוב

גבוהה

25

מבנה
הביולוגיה
מכון צוקרברג
לחקר המים

2006

טוב

גבוהה

2007

טוב

גבוהה

אדריכליים,
תרבותיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
תרבותיים,
אדריכליים,
נופיים,

-

19

23

24

26
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27

שכונת "נווה
צין"

מגורים

מגורים

1988

טוב

גבוהה

28

שכונת "נווה
בוקר"

מגורים

מגורים

20022003

טוב

גבוהה

29

בניין רחל
דונדיש ,המכון
למורשת בן
גוריון
אמפיתיאטרון
ע"ש רחל
דונדיש
טיילת בן גוריון

ציבורי

ציבורי

2002

טוב

גבוהה

32

אלמנטים
פיסוליים
ועיצוב נוף
פארק קבר בן
גוריון

30
31

33

תרבותיים,
טכנולוגיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים,
מתחמיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
טכנולוגיים,
מתחמיים
אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,

-

-

-

ציבורי

ציבורי

2002

טוב

גבוהה

אדריכליים,
תרבותיים,

-

ציבורי

ציבורי

2006

טוב

גבוהה

ציבורי

ציבורי

ציבורי

ציבורי

שנות
ה60-
וה70-
1982

טוב

גבוהה

טוב

גבוהה

אדריכליים,
נופיים,
תרבותיים,
אמנותיים,
תרבותיים,
נופיים,
סמליים,
תרבותיים,
נופיים,
מרחביים,
אורבניים

-

ממשק היישוב עם סביבתו
המדרשה ממוקמת בין שדה צין ממזרח שמפריד בינה ובין קיבוץ שדה בוקר שמרוחק  1.5ק"מ ממנה,
לבין שמורת הטבע מצוק הצינים והוא ממוקם מעל נחל צין .המדרון התלול מהווה את הגבול הדרומי
ולאורכו טיילת נופית .מצפון למדרשה ישנו כביש  .40המדרשה מגודרת באופן חלקי -לכיוון שדה צין
וכביש  40ישנה גדר ,ואילו לכיוון מצוק הצינים אין גדר והנגישות אל השטח הפתוח מלאה (מלבד הגדנ"ע
שמגודרת ומפרידה בין המדרשה והשטח הפתוח) .הקישוריות בין מדרשת בן בעוד הנגישות אל שמורת
מצוק הצינים טובה ,ומסלולי טיולים רבים יוצאים מהמדרשה לכיוון מערב ודרום ,החיבוריות עם קיבוץ
שדה בוקר עדיין חלקית ,על אף שבין היישובים קיימים שבילים פיראטיים המחברים בינהם .להרחבה
נוספת על הממשק של היישוב עם סביבתו ראו בהרחבה פרק נוף ושטחים פתוחים.
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איור  – 14ממשק המדרשה עם השטח הפתוח

ממצאים עיקריים משיתוף הציבור
יחסי יישוב-תאגיד וסוגיית בעלות
•

היחסים בין היישוב והמועצה לבין תאגיד מדרשת שדה בוקר מאוד מתוחים .כיום אין פורום
הידברות קבוע עם התאגיד .גם סוגיית הבעלויות מול התאגיד מורכבת ביותר.

• הסדרת היחסים והאחריות בין הגורמים השונים הנמצאים במקום – היישוב הקהילתי,
האוניברסיטה ותאגיד מדרשת שדה בוקר.
תעסוקה
•

יש קושי בגיוס אנשים למשרות בתוך היישוב ,כמו אנשי חינוך.

•

התושבים מרגישים מחסור במתחמים לתעסוקה זעירה.

היבטים תכנוניים
• יש צורך בפיתוח הראייה הכוללת של היישוב.
• רואים בחיבור בין שדה בוקר למדרשה וחיזוק הקשר ליישובים סמוכים תועלת גדולה.
• חסרים מבני ציבור השייכים ליישוב.
תנועה ותחבורה
• יש בעיה קשה של קישוריות ממזרח למערב ,בשל החלטת האוניברסיטה לסגור את המתחם לתנועה.
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• יש צורך גדול בפתרונות מיתון תנועה בשאר הישוב והוספת מדרכות ושבילי אופניים.
• יש בעיות בטיחות קשות בתשתיות של כביש  40באזור נחל בוקר.
• הדרך מתחנת האוטובוס לכיוון דרום מחייב חצייה של כביש  40המהווה סכנה גדולה.
קהילה
•

חסרים מקורות הכנסה לצורך קיום אירועים עבור הקהילה.

תיירות
• יש חוסר התאמת התשתיות לקליטת מאות אלפי תיירים בשנה ,בעיקר בתשתיות תנועה.
• יש ימים בהם עומס התיירים מהווה מפגע של ממש מבחינת הרעש והלכלוך שהם משאירים
אחריהם.
סביבה ומטרדים
• יש מעבר בע"ח ביישוב בשל החפיפה עם גבול השמורת הטבע.
• הגדנ"ע מהווה מטרד של רעש למבני המגורים.
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מרחב עם
טבלה  -39נתוני רקע – מרחב עם
סוג יישוב יישוב קהילתי
אגן שדה בוקר
תאריך ייסוד 2001
תקן נחלות -
שטח היישוב  149דונם
כמות יח"ד 80
שטח משבצת -
מס' משפחות 80
מס' תושבים 600
מס' יח"ד מירבי ע”פ תמ”א - 35
אגודה שיתופית קהילתית
סטטוס תכנוני מקודמת תכנית להרחבת היישוב
שירותי חינוך גני ילדים -ביישוב
שנתון יסודי -ביה"ס נגב סיני וביה"ס תורני במצפה רמון
שנתון על יסודי -אולפנות ויישובים באזור

היסטוריה ורקע כללי
ישוב קהילתי דתי שקם בשנת  ,2001במטרה להיות ישוב מעורב ,אך עם השנים מטרה זו לא מומשה.
היישוב עלה על הקרקע בזמן שרחבעם זאבי נפטר ולכן נקרא על שמו.

מבנה חברתי ושירותי ציבור
מתגוררות ביישוב כ 80-משפחות בעלות אופי דתי מגוון מאוד .כ 600נפשות ,לרוב המשפחות  6ילדים.
יישוב צעיר עם הרבה מאוד ילדים .הצפי הוא להכפלת אוכ' היישוב תוך עשור.
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טבלה  -40מבני ציבור מרחב עם
תחום שירות

שם המבנה

חינוך

גן עפרוני
מעון יעלים
מעון יום תלת כיתתי
גן סלעית

שירותי דת

בית כנסת
בית מדרש
מקווה

קהילה (מועדונים וכו')

מועדון נוער
סניף בני עקביא
מרכז קהילתי

מתקני ספורט

מגרש כדורסל

שירותי מסחר (צרכנייה ,חנויות וכו')

מכולת

אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
למרחב עם אין כמעט אמצעי ייצור מלבד מעט השכרת מבנים .ככלל ,היישוב נשען על תקציבי המועצה.
כיום תעסוקת התושבים מגוונת :חלקם תיירנים ,חלקם יזמים עסקיים ,חלקם עצמאיים שעובדים בבתי
מלאכה בתחום היישוב וחלקם עוסקים במקצועות חופשיים ועובדים בשטח המועצה או מחוץ לה.
טבלה  -41אמצעי ייצור

השכרת שטח

השכרת מבנים

מבנה פיזי ותפקודי
היישוב מרחב עם בנוי על גבי שלוחה מוארכת ,אחת מתוך שלוש מתוכננות ,שבין נחל חלוקים וערוץ
המתנקז לנחל הרועה .בין היישוב וכביש  204ערוצו הראשי של נחל הרועה ,ובו סכר הרועה המשמש
כמאגר שיטפוני.
הבינוי הקיים מרוכז סביב רחוב מעגלי על גבי שלוחות מצפון לערוץ משני של נחל הרועה ולסכר הרועה.
חלקה המערבי של השלוחה משמש כשטח הותיק של היישוב ובו "המחנה הזמני" – מתחם קראוונים,
בית הכנסת ,גני הילדים ,מגרשי הספורט והמשחקים ,המכולת וחאן מרחב עם הפונה לערוץ בדופן
הדרומית של הישוב.
בחלק המזרחי והחדש יותר ,נמצאים מגורי הקבע ,מבנה המזכירות והמרכז הקהילתי ,הפונה לערוץ
בדופן הצפונית של היישוב .ממערב למחנה הזמני ולכיוון הסכר מוקמים בימים אלו בתי מגורים חדשים
נוספים.
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פרישת שימושי הקרקע

התפלגות גילאים
0% 0%
4%
0-6

23%

18_6

31%

45_19
46_55
64_56
120_65

מרחבעם על רקע רכס חתירה וסכר הרועה (צילום :ארנה בן ציוני)

42%
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סטטוס תכנוני
מטרתה של תכנית  60/101/02/20הייתה הקמת היישוב מרחב עם .התכנית מאפשרת בניית  500יח"ד:
 250יח"ד מפורטות ו 250 -יח"ד מתאריות .בנוסף לשטחי המגורים ,התכנית מסמנת את המחנה הזמני
כמוסד ציבורי ,את החלק דרום מזרחי למלונאות ותיירות (השטח בו ממוקם כיום חאן מרחב עם) .בימים
אלו מקודמת תכנית מפורטת שעתידה להשלים את הפירוט הנדרש ל 250-יח"ד המתאריות .התכנית
מתאימה את פרישת הבינוי למבנה הטופוגרפי בשטח ,מציעה שטחי תעסוקה ,מסחר ותיירות בסמוך
לכניסה ליישוב ושטחי תעסוקה ומסחר בלב היישוב .בנוסף ,התכנית משנה את תפיסתה בנוגע למחנה
הזמני ומעבירה את מבני הציבור לגבעה המרכזית ואילו מסמנת את שטח המחנה כ"דיור מיוחד".
טבלה  -42סטטוס תכניות במרחב עם

מס' תכנית

סטטוס

מטרת התכנית

60/101/02/20

מאושרת משנת 2005

הקמת היישוב

620-0550871

התכנית עברה מקומית ,עוד
לא הוגשה לתנאי סף

הרחבת היישוב

ממשק היישוב עם סביבתו
מרחב עם ,בשונה מיישובים רבים במועצה ,אינו מגודר ופתוח לסביבתו המדברית .היישוב ממוקם בסמוך
מאד לאתרים אריכאולוגיים :חרבת חצצה ובורות חצץ שנמצאים מזרחית אליו .מלבד סכר הרועה,
המתפקד כאטרקציה נופית לצד תפקודו ההנדסי ,היישוב מוקף בשטח פתוח טבעי שאיננו מכיל פיתוח
חקלאי או הנדסי כלשהו .להרחבה נוספת על הממשק של היישוב עם סביבתו ראו בהרחבה פרק נוף
ושטחים פתוחים.
איור  – 15ממשק מרחב עם עם סביבתו
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מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

 60/101/02/20הקמת מרחבעם (מאושרת)

שלד שטחים פתוחים ומבני ציבור

 620-0550871הרחבת מרחבעם (בהליכים)
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ממצאים עיקריים משיתוף הציבור
מסחר ,תעסוקה ותיירות  -רוצים להקים מתחם עסקים לתעסוקה ומסחר ולפתח את תחום התיירות.
שירותי ציבור  -יש צורך במקווה חדש.
חקלאות  5-6 -משפחות מעוניינות בפיתוח חקלאות ,מבקשים לאפשר זאת בתכנית.
סכר הרועה  -יש רעיונות שונים לפיתוחו ,התושבים חושבים שיכול לשדרג את היישוב.
תחבורה  -מחסור בתחבורה ציבורית ובמקומות חניה.
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קהילה חינוכית התיישבותית ניצנה
טבלה  -43נתוני רקע  -ניצנה
סוג יישוב יישוב מוסדי
אגן פתחת ניצנה
תאריך ייסוד 1987
תקן נחלות -
שטח היישוב  282דונם
כמות יח"ד 100
שטח משבצת -
מס' משפחות 25
מס' תושבים 230
מס' יח"ד מירבי ע”פ תמ”א - 35
אגודה שיתופית -
סטטוס תכנוני מקודמת תכנית ניצנית בסמוך לכפר הנוער ניצנה
שירותי חינוך א .גני ילדים – בניצני סיני או ביישוב עצמו.
ב .שנתון יסודי – משאבים ובי"ס אלטרנטיבי ניצנה.
ג .שנתון על יסודי – נופי הבשור או בתיכון הסביבתי בשדה
בוקר

היסטוריה ורקע כללי
ניצנה היא קהיליה חינוכית התיישבותית .הוקמה ע"י לובה אליאב ז"ל בשנת  1986על קרקע של הסוכנות.
לאורך השנים התקיימו במקום פרויקטים חינוכיים תיירותיים שונים של הסוכנות .כיום מתקיימים
בניצנה מעל  20פרויקטים בשנה ,חלקם ארוכי טווח וחלקים קצרי טווח .יש במקום תנועה רבה של קהלי
יעד בתכניות  -ילדים ,מבוגרים ,תושבי הארץ ,תיירים ,פליטים ועוד.
היישוב מורכב משלוש גבעות :במרכזית יש מבני ציבור שונים; בצפונית מתגוררים אנשי הצוות ומשתתפי
התכניות –  23מבנים יבילים שהמועצה הציבה בשלוש השנים האחרונות כדי לפנות את הגבעה הדרומית;
ובגבעה הדרומית יש מבני קבע בהם מתגוררים משתתפי התכניות וכן תושבים.
היישוב מנוהל על ידי מנהלים יחידים ,אין בו ועד נבחר .הסוכנות היהודית רואה במקום הצלחה גדולה,
פנינה של ממש .מקום מחולל שינוי הכולל פיילוטים חינוכיים שעוברים למקומות נוספים בארץ.

מבנה חברתי ושירותי ציבור
היישוב מנוהל כמוסד של הסוכנות .יש סמל יישוב אך הוא לא מתפקד תחת ועד מקומי .לכל מסגרת יש
את העולם החברתי שלה ואין ממש קהילה אחידה .כיום אין פעילויות קהילתיות של התושבים .מנהל
המוסד מזמין את מי שמתגורר ביישוב לפעילויות שונות מתוקף תפקידו.
ניצנה מהווה את מרכז הפתחה והיא נותנת שירותים לכל יישובי הפיתחה (בריכה מקורה ,מרפאה ,בית
כנסת גדול ,גן ילדים ובית ספר) .עם זאת ,יש ריחוק מסוים בין תושבי הפתחה ,שהם יותר קבועים באזור
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ומרגישים שייכות גדולה יותר למקום ,לבין ניצנה ,בשל היות הייישוב ארגון של הסוכנות ,התושבים הם
ארעיים ואין בו יציבות.
טבלה  -44מבני ציבור בניצנה
תחום שירות

שם המבנה

חינוך

גן ילדים
בית ספר

בריאות

מרפאה

שירותי דת

בית כנסת גדול

מתקני ספורט

בריכה
מגרש כדורסל

אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
ניצנה איננה כפופה למערך כלכלי-יישובי ,ולמעשה הכנסות כפר הנוער נשענות על תקציבי הסוכנות
היהודית .בשל זאת ,אין לניצנה אמצעי ייצור .מבחינה תעסוקתית ,תושבי הכפר עובדים בתפקידים שונים
במוסד עצמו.

מבנה פיזי ותפקודי
היישוב פרוש על גבי שלוחה התחומה מצפון בערוץ הראשי של נחל ניצנה ,ומדרום בכביש  15לכיוון עזוז,
אשר ממנו גם כביש הכניסה ליישוב.
בחלק הצפוני נמצא המתחם הותיק ובו ה"ככר המרכזית" של הכפר ,סביבה מבני המשרדים וה"גלריות",
החניה המרכזית ומבני הציבור (בית אורי) ומצפונה מתחם המגורים הותיק של צוות הכפר .השביל
המרכזי נפרש לאורך קו הרכס ,מהככר המרכזית בצפון ,דרך מתחם מבני הציבור (כגון חדר האוכל)
במרכזו ,ועד לשכונות מגורי הסגל שבגבעה הדרומית .מצפון לקו הרכס ולכיוון נחל ניצנה מתחם התיירות
– הגן הסולארי ,הבריכה והחאן .מדרום לקו הרכס ולאורך הכביש לעזוז מתחם הלוגיסטיקה והשרות,
וכן שכונות המגורים החדשות.
להרחבה על היבטים נוספים של המבנה הפיזי והתפקודי ראו בפרק נוף ושטחים פתוחים.
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קהילה חינוכית התיישבותית ניצנה

פרישת שימושי הקרקע

התפלגות גילאים
3%
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6%
0-6

13%

18_6
45_19
46_55
64_56
120_65
חאן ניצנה על רקע נחל ניצנה

מרקם המגורים הותיק

73%
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סטטוס תכנוני
לכפר הנוער ניצנה תכנית מפורטת מאושרת משנת  1990שהסדירה את השימושים בכפר ואיפשרה את
פיתוחו העתידי .התכנית חילקה את כפר הנוער בין שני אזורי מגורים :אזור מגורים א' ו-ב' .אזור מגורים
א' הממוקם על הגבעה המזרחית ,מיועד למגורי אנשי הסגל הקבועים .אזור מגורים ב' בגבעה המערבית
מיועד עבור מגורי החניכים והמורים המלווים .מסמנת אזור לבניית מבני ציבור המחבר בין שימושי
המגורים .השימושים המותרים בייעוד זה מגוונים :שירותים מסחריים ,מחסנים ,מוסדות בריאות ,דת
ומגרשי ספורט .בימים אלו מקודמת תכנית להקמת היישוב ניצנית (הרחבה נוספת על התכנית ראו בפרק
הסקירה התכנונית) .שטח התכנון של התכנית צמוד ממערב לכפר הנוער .התכנית עתידה לאפשר את
הרחבת המגורים ל 100-יח"ד בגבגת המגורים הדרומית ,ולאחר מכן שלב א' בתכנית עתיד לתפקד למעשה
כהרחבה הנוספת שתאפשר  180יח"ד נוספת.
טבלה  -45סטטוס תכניות עיקריות בניצנה
מס' תכנית

סטטוס

מטרת התכנית

2/188/03/10

מאושרת משנת 1990

הסדרת כפר נוער

בהליכים

הקמת היישוב ניצנית

620-0230102

ממשק היישוב עם סביבתו
הישוב ממוקם על שלוחה הגבוהה כ 20-מ' מעל נחל ניצנה ,העובר מצפון לו וגובל בגן לאומי ניצנה הנמצא
מדרום .השכונה הקיימת נמצאת בצד הדרום מזרחי של הישוב ,מתוכננת להמשיך ולהקיף את שיא
השלוחה .מבני החינוך והארוח פזורים באזור הציבורי .יער ניצנה נטוע מדרום לישוב ,מעבר לכביש הגישה
לעזוז (כביש  .)15להרחבה נוספת על הממשק של היישוב עם סביבתו ראו בהרחבה פרק נוף ושטחים
פתוחים.
איור  – 16ממשק ניצנה עם סביבתה
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מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

 2/188/03/10הסדרת כפר הנוער (מאושרת)

שלד שטחים פתוחים ומבני ציבור

תכנית מס'  – 620-0220102היישוב ניצנית
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ממצאים עיקריים משיתוף הציבור
ממשק עם ניצנית
•

מעוניינים לפנות ממבני הקבע את קהלי התכניות וליישב שם גרעין שיעבה את היישוב הקיים ויהווה
את שלב א' של ניצנית.

•

מתנהל דיון כיצד הופכים את התב"ע של היישוב החדש לכפרי יותר.

•

צורך בהגדרת שלביות ההתפתחות של ניצנה עד גדילתה לניצנית

היבטים תכנוניים וניהול היישוב
•

יש רצון לעשות חילופי שטחים עם רט"ג כדי להסדיר את השטחים שהוחלפו בעבר.

•

מעוניינים לבחון כיצד ניתן בעתיד לחבר בצורה מיטיבית בין המוסד החינוכי ובין היישוב.
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מושב כמהין
טבלה  -46נתוני רקע  -כמהין

סוג יישוב מושב עובדים
אגן פתחת ניצנה
תאריך ייסוד 1988
תקן נחלות 100
שטח היישוב  151דונם
כמות יח"ד  40יח"ד בנויות 20 ,מבנים יבילים
שטח משבצת  8,000דונם
מס' משפחות 60
מס' תושבים 200
מס' יח"ד מירבי ע”פ תמ”א 500 35
אגודה שיתופית חקלאית
סטטוס תכנוני מקודמת תב"ע בימים אלו
שירותי חינוך א .גני הילדים -ניצני סיני וניצנה
ב .שנתון יסודי – משאבים .בי"ס אלטרנטיבי ניצנה
ג .שנתון על יסודי – נופי הבשור או בתיכון הסביבתי
בשדה בוקר
קיימת מערכת בלתי פורמלית לילדי יסודי ומעלה.

היסטוריה ורקע כללי
במשך שנים רבות הייתה קליטה מעטה והמושב לא פרח .בשנים האחרונות קולטים יותר וניכר שהמושב
מתפתח ו"מתעורר לחיים" ,הן מבחינה דמוגרפית והן מבחינה חברתית.
כיום מתגוררות במושב  60משפחות ,חלקן במחנה הזמני הישן (אשקוביות ,קרוואנים וקראווילות),
שהוקמו בשנים האחרונות בעזרתה של המועצה ,חלקן במחנה הקבע של בתי עמידר קבועים ומעט
משפחות בנו את ביתן בבנה ביתך.
כל בתי המושב מלאים .כמהין הוא המושב היחיד שמתגוררים בו תושבים ששוכרים בתים זמניים כמקום
זמני לפני מעבר ליישוב אחר.
במחנה הזמני מתקיימת גם מכינה של "דרך ארץ" .במושב קיים בי"ס למשתלמים מחוץ לארץ שבאים
לארץ ללמוד חקלאות .לביה"ס יש מבנה מיוחד ,וחושבים כעת על הרחבתו.
אחוז החקלאים במושב גבוה יחסית והם מאוד משקיעים בזה .יש סולידריות גבוהה בין החקלאים ורצון
לעזור אחד לשני .במושב היו מאוד רוצים קליטה חקלאית ,אבל מקבלים גם קליטה קהילתית שאינה
חקלאית.
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מבנה חברתי ושירותי ציבור
ועד אגודה וועד מקומי בזהות ועדים.
במושב גרים  40-50%חקלאים .חלק מיתר התושבים היו חקלאים בעבר.

טבלה  -47מבני ציבור בכמהין
תחום שירות

שם המבנה

חינוך

מבנה מכינה קדם צבאית

מנהלה

מזכירות

מוסד אקדמי

מרכז הכשרה בינלאומי רמת נגב

שירותי דת

בית כנסת

שטחים פתוחים (גני שעשועים ,גינות וכ')

מגרש משחקים

קהילה (מועדונים וכו')

מועדון נוער
ספריה
חדר כושר

מתקני ספורט

מגרש כדורגל
מגרש כדורסל
מחסנים

שירותי מסחר (צרכנייה ,חנויות וכו')

אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
אמצעי הייצור של כמהין נשענים על ענפיו החלקאים ועל השכרת שטח למגורים ולסטודנטים המגיעים
מחו"ל להשתלמויו חקלאיות.
טבלה  -48אמצעי ייצור

חממות – עגבניות שרי ,פרחים ,פלפלים ,ועשבי תיבול.
משק חקלאי

גד"ש – משתנה מפעם לפעם ,תפוחי אדמה.
דיר
מבנים למגורים

השכרת שטח

קמפוס משתלמים
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מושב כמהין

תחומי המשבצת החקלאית

פרישת שימושי הקרקע
התפלגות גילאים כמהין
1%

0-6

11%

18_6

3%

16%

45_19
46_55
64_56
120_65
אזור מבני הציבור השצ"פ המרכזי בכניסה ליישוב (צילום :ארנה בן ציוני)

29%
40%
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מבנה פיזי ותפקודי
הישוב תחום בין הדיונה מצפון לבין ערוץ נחל רות מדרום ,ולו שני חלקים – מזרחי ומערבי ,כאשר בינהם
מתחם מבני הציבור ,הכולל מזכירות ,גני ילדים ,בית כנסת ,מגרש משחקים ומועדון נוער .מרכז הישוב
נמצא באזור הכניסה ,שם ממוקמים מזכירות היישוב ,מועדון הנוער והמרכז הבינלאומי להכשרת
משתמלמים לחקלאות ברמת הנגב .כמו כן שם ממוקם השצ"פ מרכזי .המגורים בנויים בגריד פשוט
באונה המזרחית של הישוב .חממות חקלאיות נוכחות בשטח המדברי הפתוח ,מצפון ומדרום .החלק
המערבי הנו שטח" המחנה הזמני" – ובו מבנים ארעיים והוא מוקף דרך היקפית ,ואילו החלק המזרחי
הנו מגורי קבע המאורגנים בארבע שורות מבני מגורים לאורך שתי דרכים ראשיות ,המתחברות זו לזו
בקצהן המזרחי .בחלקו הדרומי של היישוב ישנם שימושים ציבוריים :המתחם כולו מוקף בדרך היקפית.
להרחבה על היבטים נוספים של המבנה הפיזי והתפקודי ראו בפרק נוף ושטחים פתוחים.

סטטוס תכנוני
כמהין תוכנן כישוב משולב "דגם ב"  -אזור חקלאי נפרד מהמגורים .בנוסף ,היישוב תוכנן ל 120 -נחלות
חקלאיות אך מגרש המגורים אותו קיבלו החברים לא הגיע ל 2.5-דונם מגורים כפי שמגיע לנחלה חקלאית
כיום מקודמת תכנית חדשה להסדרת המושב שמטרתה לאפשר את הרחבת היישוב ולהסדיר את השלמת
השטח במגרשים חדשים לבעלי הנחלות שלא קיבלו את שטח המגורים המלא .כמו כן ,התכנית מציעה
להסיט את הכניסה ליישוב לכיוון צפון ומייעדת שטחים למתחם תיירותי ומיזמים מקומיים בסמוך לה.
טבלה  -49סטטוס תכניות בכמהין

מס' תכנית

סטטוס

מטרת התכנית

/10במ187/

מאושרת

הקמת היישוב

620-0241778

קבלת תנאי סף

הרחבת והסדרת היישוב

טבלה  -50ביחס למאושר בלוח מס'  2בתמ"א 35
קיים

מאושר

בהליכי תכנון

תמ"א 35

כ40-

180

210

500
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מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

/10במ 187/הקמת והסדרת כמהין (מאושרת)

שלד שטחים פתוחים ומבני ציבור

 -620-0241778הרחבת כמהין (בהליכים)
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היבטים סביבתיים
למושב כמהין ישנה פעילות חקלאית הכוללת ענפים צמחיים וגידול בע"ח כמפורט לעיל ,וכן פעילות
תיירותית .להשפעות סביבתיות אודות הפעילות החקלאית והתיירותית ,ולהרחבה אודות הנחיות
סביבתיות קיימות לצמצום מטרדים ,התייחסות להביטי פיתוח בר קיימא ראו פרק היבטים סביבתיים.

ממשק היישוב עם סביבתו
היישוב ממוקם באזור שטוח מוקף בחולות עגור המשתפלים מצפון וממזרח ,וממערב חממות חקלאיות
וכביש  ,10ומדרום נחל רות עובר במרחק של כ 100-מ' מדרום לישוב המתוכנן .המושב מגודר מכל עבריו
ועל כן הקשר שלו אל סביבתו הפתוחה מוגבל ולא נגיש לחלוטין .להרחבה נוספת על הממשק של היישוב
עם סביבתו ראו בהרחבה פרק נוף ושטחים פתוחים.
איור  – 17ממשק כמהין עם סביבתו

ממצאים עיקריים משיתוף הציבור
תעסוקה ומסחר
• נושא הפרנסה הוא נושא מרכזי .יש קושי לעבוד מחוץ לאזור בגלל המרחקים.
• חסר מקום המיועד ליזמות לא חקלאית ,כמו הסעדה ,תיירות ,תעשייה ,הייטק.
• יש צורך במכולת.
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חקלאות  -תב"ע המקודמת כוללת הגדלת השטחים החקלאיים מ 100-ל  150נחלות .תושבי המושב
מאוד רוצים להתקדם איתה ולסיים את התהליך.
תחבורה  -היישוב מעוניין שיחברו אותו לכביש נוסף.
היבטים תכנוניים וממשק עם הסביבה  -לשכת התכנון הציעה לבנות בתים נוספים בתים על הדיונה
שמצפון ליישוב ,אך לדיונה יש משמעות מבחינת היישוב והוא מעוניין לשמור עליה ועל זה מתנהל דיון.
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מושב באר מילכה
טבלה  -51נתוני רקע – באר מילכה

סוג יישוב מושב עובדים
אגן פתחת ניצנה
תאריך ייסוד 2006
תקן נחלות 100
שטח היישוב  118דונם
כמות יח"ד  40יח"ד 24 -בנויות 16 ,יבילות
שטח משבצת  8,000דונם
מס' משפחות 40
מס' תושבים 180
מס' יח"ד מירבי ע”פ תמ”א 500 35
אגודה שיתופית חקלאית
למושב תכנית מאושרת מ .2003-מקודמת תכנית
סטטוס תכנוני
נוספת בימים אלו.
א .גני הילדים -קדש ברנע וניצנה
ב .שנתון יסודי – משאבים .בי"ס אלטרנטיבי ניצנה
שירותי חינוך
ג .שנתון על יסודי – נופי הבשור או בתיכון הסביבתי
בשדה בוקר

היסטוריה ורקע כללי
מושב עובדים שהוקם בשנת  2006באזור של היאחזות נח"ל היסטורית .המחנה הזמני הראשוני התחיל
בכמהין ואז עבר למחנה הזמני בבאר מילכה .במסגרת הסכם השלום עם מצרים נקבעו הקמתם של שישה
יישובים לאורך הגבול ,באר מילכה היה אחד מהם .היישוב נמצא בלב שמורת טבע בנקודת המפגש בין
נחל לבן ונחל ניצנה

מבנה חברתי ושירותי ציבור
הקהילה בבאר מיכה מגוונת חברתית ,חזקה ופעילה.
יש ריכוז של משפחות בחינוך ביתי ומתוכן צמחו גן ובי"ס ברוח אחרת שהחל לפעול לאחרונה בכפר הנוער
ניצנה ומיועד לכל תושבי הפתחה והאזור .כיום מוסדות אלה מנוהלים בשיתוף עם המועצה במעורבות
גדולה של הורים.
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בשנתיים האחרונות נקלטו  5משפחות ,בזכות פינוי המחנה הזמני .יש ביקוש גדול מאוד להגיע למושב,
אך הקליטה תלויה בפינוי בתים במחנה הזמני .המחנה הזמני נועד בשביל שאנשים יגיעו ויבחנו את
המקום והכרחית לשלב ההתאקלמות .במושב לא מעוניינים שאנשים יבנו את הבית "בשלט רחוק" ויבואו
לגור בו מבלי להכיר ולחוות את המקום.
טבלה  -52מבני ציבור בבאר מילכה
שם המבנה

תחום שירות
מנהלה

מזכירות ומועדון

שטחים פתוחים (גני שעשועים ,גינות וכ')

מגרש משחקים

קהילה (מועדונים וכו')

מועדון

מתקני ספורט

מגרש כדורסל

אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
אמצעי הייצור של באר מילכה נשענים על רפת החלב במכסה של  3.1מיליון ליטר .תעסוקת התושבים
מגוונת :חלק מן התושבים עוסקים בחקלאות המתאפיינת בגידולים ייחודים כגון תירס ,אננס ,רימונים
וצמחי מרפא .בנוסף לענפים החקלאיים ,חלק מן התושבים עוסקים בתיירות חקלאית (כגון חוות שירת
המדבר) וחלקם בענפי תיירות אחרים לרבות אירוח כפרי .תושבים אחרים עוסקים במקצועות חופשיים
כגון אדריכלות ,טיפול ועוד.
טבלה  -53אמצעי ייצור

משק חקלאי רפת חלב

מבנה פיזי ותפקודי
הישוב באר מילכה ממוקם לאורך דיונה חולית בעלת מפנה צפוני תלול ומפנה דרומי מתון יותר .קו הרכס
של הדיונה מהווה את הציר הראשי של היישוב ,כאשר סביב השצ"פ סדורים המגרשים בחצאי מעגלים.
השדרה עצמה הנה רחוב פנימי שמקשר את כל תתי השכונות .תצורה זו של מגורים יוצרת קהילות סביב
"חצר משותפת" .גודלו הקטן והקומפקטי של היישוב מאפשר לייצר הליכתיות.
סביב היישוב בלב הישוב המתוכנן מתחם מבני ציבור ושטח פתוח יישובי ,אליו מגיעים מכביש הכניסה
ליישוב ובו ממוקמים כיום מגרש הספורט והמשחקים ,המועדון ומזכירות היישוב .כיום מפותח מתחם
המגורים הסמוך ללב היישוב ("המחנה הזמני") וכן מתחמי קבע מצפון לו.
להרחבה על היבטים נוספים של המבנה הפיזי והתפקודי ראו בפרק נוף ושטחים פתוחים.

סטטוס תכנוני
התכנית להקמת היישוב מאפשרת הקמת  99יח"ד ,כאשר כיום  40מגרשים כבר מפותחים ואילו 19
נוספים מצויים בהליכי תכנון מפורט וצפויים לצאת לפיתוח בשנתיים הקרובות .שלב א' מאפשר פיתוח
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מושב באר מילכה

תחומי המשבצת החקלאית

איור  :4אשלים – מבט על

התפלגות הגילאים
2% 0%
17%

14%

0-6

18_6
45_19
46_55
64_56
120_65
צילום אלכסוני מדרום (צילום :דני עמיר(

29%
38%
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של  54מגרשים ,ואילו ושלב ב' משלים ל  100מגרשים .שלב א' של מגרשי הקבע שווק במלואו ושלב ב'
עדיין בעבודה תכנונית.
התב"ע מאפשרת לשלב פל"ח במגרשים כגון משרד ,אכסון תיירותי ,שרותי רפואה ,סדנת אמנות או
מלאכה .מאחר ומטרת התכנית הייתה להקים יישוב כפרי ולא מושב חקלאי ,מגרשי המגורים תוכננו
בגדלים של  1דונם ולא ל 2.5-דונם כפי שנדרש במושב עם תקן נחלות .בתכנית המקודמת בימים אלו
אמורים המגרשים לגדול לגדול ל 2.5 -דונם ,כפי שמקובל במושבים אחרים .יש לציין כי היישוב
מתמודד עם מגבלות פיתוח ותכנון בדמות השיפועים הטופוגרפיים הנובעים ממיקומו על ראש הדיונה,
ומגבולו המזרחי המשיק לשמורת הטבע עגור.

טבלה  -54סטטוס תכניות בבאר מילכה

מס' תכנית

סטטוס

53 /101 /02 /20

מאושרת משנת 2003

-

בהליכים

מטרת התכנית
הקמת היישוב
הגדלת היישוב ל 150-נחלות

טבלה  -55היקף יח"ד ביחס למאושר בלוח מס'  2בתמ"א 35

קיים

מאושר

בהליכי תכנון

תמ"א 35

40

99

-

500

היבטים סביבתיים
בבאר מלכה ישנה פעילות חקלאית אינטנסיבית הכוללת חממות ,רפת ,לולים וגידול ייחודי של ירקות.
להשפעות סביבתיות אודות הפעילות החקלאית והתעשייתית ,ולהרחבה אודות הנחיות סביבתיות
קיימות לצמצום מטרדים ,התייחסות להביטי פיתוח בר קיימא ראו פרק היבטים סביבתיים.

ממשק היישוב עם סביבתו
לבאר מילכה ממשק עם חולות עגור ממערב ועם נחל ניצנה ממזרח .למעשה ,מלבד כביש  10אין כלל
פיתוח אנושי סביב היישוב .בשל מיקומו על ראש הדיונה ,נשקף מהיישוב נוף פנורמי מרשים של חולות
עגור ,נחל ניצנה ומצרים ממערב .להרחבה נוספת על הממשק של היישוב עם סביבתו ראו בהרחבה פרק
נוף ושטחים פתוחים.
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מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

שלד שטחים פתוחים ומבני ציבור

פרישת שימושי הקרקע

 53 /101 / 02 /20הקמת באר מילכה (מאושרת)

מקרא
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איור  – 18ממשק באר מילכה עם סביבתו

ממצאים עיקריים משיתוף הציבור
היבטים תכנוניים והרחבת היישוב
•

גודל המגרשים כיום עומד על  1-1.5דונם והתושבים מעוניינים שבתב"ע החדשה גודל המגרש יגדל ל-
 2.5דונם ,על מנת לייצר יותר אפשרויות תעסוקה (פל"ח).

•

יש רצון להרחיב את הקו הכחול מזרחה בעקבות מחסור בשטחים חקלאיים בשל העובדה שהמושב
לכוד בין שמורות טבע גדולות "חולות עגור" לבין הכביש ואזור חיץ של משרד הביטחון ,וכן בגלל
שהחלקות החקלאיות ממוקמות במרחק של מספר ק"מ ממגרשי המגורים.

•

חושבים על אפשרות לתכנן מתחם צימרים נפרד במקום להגדיל את מגרשי המגורים.

חקלאות
•

יש מחסור גדול באדמות חקלאיות .יש משפחות שמחכות לקבל אדמות והביקוש לחקלאות גדול
מההיצע האפשרי.

•

יש צורך לחזק ולבסס את הרפת אבל יש בעיות רגולטוריות שלא מתאימות לאזור הזה.

•

הדרך לשטחים החקלאיים לא בטיחותית.

אנרגיה
•

יש ניסיון לקדם מפעל ביוגז בצומת הכניסה ליד הרפת ,שישתמש בפסולת של הרפת.
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ניצני סיני (קדש ברנע)
טבלה  -56נתוני רקע – ניצני סיני

סוג יישוב מושב עובדים
אגן פתחת ניצנה
תאריך ייסוד 1980
תקן נחלות 100
שטח היישוב  323דונם
כמות יח"ד 70
שטח משבצת  8,000דונם
מס' משפחות 70
מס' תושבים 300
מס' יח"ד מירבי ע”פ תמ”א 500 35
אגודה שיתופית חקלאית
סטטוס תכנוני למושב תב"ע מאושרת

א .גני ילדים :במושב גני ילדים המשרתים את כל
האגן
שירותי חינוך ב .שנתון יסודי – משאבים
ג .על יסודי – נופי הבשור או תיכון סביבתי שדה בוקר
מסגרת לחינוך בלתי פורמלי לכל יישובי הפתחה.

היסטוריה ורקע כללי
מושב עובדים שקם אחרי פינוי סיני על ידי מפוני מושב ניצני סיני .בהתחלה ישבו בניצנה.
ניצני סיני הוא היישוב הגדול בפתחה והוותיק מבין מושבי הפתחה .משמש כמרכז המוניציפלי של
הפיתחה .יש בו גני ילדים ,מכולת ,בריכה ומועדון.

מבנה חברתי ושירותי ציבור
המושב מנוהל בזהות ועדים ,ועד אגודה וועד מקומי .לאחרונה נכנס לתפקיד מזכיר חדש.
האוכלוסייה חזקה .קיימים חיי תרבות וקהילה ,אבל הם לא מאוד מפותחים .מושב ניצני סיני ,בנוסף
לניצנה ,גם כן מהווה מעין מרכז לאזור הפתחה ,מכיוון שבו נמצאים גני הילדים של כל הפיתחה,
המכולת היחידה של הפתחה והבריכה העיקרית.
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טבלה  -57מבני ציבור בניצני סיני
תחום שירות

שם המבנה

חינוך

גן גפן
גן ניצן
גן רותם
מעון אשל
מעון רימון

מנהלה

מזכירות

שירותי דת

בית כנסת

שטחים פתוחים (גני שעשועים ,גינות וכ')

גן משחקים מרכזי
גן משחקים מזרחי
ספריה

קהילה (מועדונים וכו')

מועדון
מגרש כדורגל

מתקני ספורט

מגרש כדורסל
בריכה פתוחה
צרכנייה

שירותי מסחר (צרכנייה ,חנויות וכו')

אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
אמצעי הייצור של המושב נשענים כל יזמות חוחובה של האגודה ,ועיבוד של נחלות שאינן מאוישות.
בנוסף ,האגודה משכירה מבנים יבילים במחנה הזמני למגורים .מבחינת תעסוקתית ,עיקר התושבים
במושב הם חקלאיים – קרוב ל 50משפחות .שאר התושבים עוסק בתיירות או במקצועות חופשיים שונים.
טבלה  -58אמצעי ייצור

חוחובה
משק חקלאי

לולים
עגבניות שרי
תבלינים

השכרת שטח השכרת מבנים יבילים במחנה הזמני
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מושב קדש ברנע

תחומי המשבצת החקלאית

התפלגות הגילאים
1%

9%

0-6

11%

18_6
45_19

14%
28%

46_55
64_56
120_65

קדש ברנע מרכז היישוב

הצללה לאורך רחוב (צילום :דני עמיר)

37%
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מבנה פיזי ותפקודי
שלד היישוב הנו לב ציבורי ,וממנו יוצאות שלוש זרועות מגורים – שתיים מזרחה (צפונית ודרומית) ואחת
מערבה (צפונית).
בלב הישוב מבני ציבור – מזכירות ,מועדון ,גני ילדים ,ספריה ,מגרש ספורט ועוד.
שתי הזרועות הצפוניות מפותחות למגורים (כמעט במלואן) ובהן מגרשי מגורים ותיקים ,ואילו הזרוע
הדרומית מפותחת ונבנית בימים אלו.
הכניסה ליישוב עוברת דרך השטחים החקלאיים – חממות חקלאיות של היישוב ,ובהן גם מתחמי תעשיה
חקלאית כגון יקב רמת הנגב.
להרחבה על היבטים נוספים של המבנה הפיזי והתפקודי ראו בפרק נוף ושטחים פתוחים.

סטטוס תכנוני
התכנית הסדירה  100נחלות ומאפשרת בניית  2יח"ד ויחידת הורים עד  55מ"ר במגרש של  2.5דונם
(מגורים בישוב כפרי) .מלבד אלו ,התב"ע כוללת  10מגרשי מגורים בשטח של  0.7דונם כל אחד .המושב
חולק ל 3-אונות ,כאשר בכל אונה תוכננו כ 35-נחלות .בייעוד למגורים ביישוב כפרי מאפשרת התכנית
פל"ח כגון משרד ,משפחתון ,סטודיו לאמנות ,וכן פעילות תיירותית הקשורה לתוצרת החקלאית בנחלה.
בנוסף התכנית מאפשרת בניית  3יח' אירוח כפרי בכל מגרש.
טבלה  -59סטטוס תכניות בניצני סיני

מס' תכנית

סטטוס

מטרת התכנית

1/217 /03 /20

מאושרת משנת 2014

תכנית מתאר ליישוב

טבלה  -60היקף יח"ד ביחס למאושר בלוח מס'  2בתמ"א 35

קיים

מאושר

בהליכי תכנון

תמ"א 35

70

210

-

500
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מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

פרישת שימושי קרקע

שלד שטחים פתוחים ומבני ציבור

 1/217 /03 /20הקמת ניצני סיני (מאושרת)
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היבטים סביבתיים
בקדש ברנע ישנם ענפים חקלאיים הכוללים גד"ש ,כרמי ענבים ,חממות ,חוחובה ,חוות לולים ,מפטמת
עגלים ומבני יצור חקלאי שונים .להשפעות סביבתיות אודות הפעילות החקלאית ,ולהרחבה אודות
הנחיות סביבתיות קיימות לצמצום מטרדים ,התייחסות להביטי פיתוח בר קיימא ראו פרק היבטים
סביבתיים.

ממשק היישוב עם סביבתו
קו המגע של אזור המגורים עם סבביבתו הנו רצועת "מרכיבי הבטחון" – דרך היקפית ,גדר ותאורה.
המרחב המגודר תחום על ידי חממות ומבנים חקלאיים ,בעיקר מדרום וגם מצפון-מזרח ,לכיוון מתקני
התשתית ,וכן בשטח פתוח טבעי (דיונות) בחלקו הצפון-מערבי .במרחק לא רב מעבר לחממות ולמבני
החקלאות ממערב כביש  ,10וממזרח נחל ניצנה .להרחבה נוספת על הממשק של היישוב עם סביבתו ראו
בהרחבה פרק נוף ושטחים פתוחים.
איור  – 19ממשק היישוב עם סביבתו

ממצאים עיקריים משיתוף הציבור
היבטים תכנוניים
•

יש מחסור במבני ציבור .המועדון הוא החלל היחיד במושב .אין מקום לחוגים ,אין מזכירות.
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•

התושבים העלו רצון לפתח שכונת צעירים שישמש כמחנה זמני לא מחייב לצעירים ,שיהוו כח אדם
לחקלאות ואולי עתודה להתיישבות.

•

יש צורך בהסדרת מגורי עובדים זרים.

•

יש אנשים המוטרדים משילוב של פל"ח בנחלות המקודמות בתב"ע חדשה מכך שיקומו מסעדות
בחצרות הבתים ומבקשים שתהיה הפרדה בין המגורים למסחר.

תעסוקה
• התושבים מתקשים להתפרנס מחקלאות ,חשוב למושב לאפשר לאנשים לקדם מיזמים לא חקלאיים.
הבעיה היא שיוזמות לא חקלאיות נתקלות בבעיה מול ייעודי הקרקע המוגדרים.
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כפר תיירותי מדברי עזוז
טבלה  -61נתוני רקע  -עזוז

סוג יישוב כפר תיירותי מדברי
אגן פתחת ניצנה
תאריך ייסוד 1984
תקן נחלות -
שטח היישוב  52דונם
כמות יח"ד 18
שטח משבצת -
מס' משפחות 18
מס' תושבים 70
מס' יח"ד מירבי ע”פ תמ”א - 35
אגודה שיתופית קהילתית
סטטוס תכנוני בימים אלו מקודמת תכנית להסדרת והרחבת היישוב
א .גני ילדים :קדש ברנע וניצנה
ב .שנתון יסודי – משאבים
שירותי חינוך ג .שנתון על יסודי – נופי הבשור או בתיכון הסביבתי
בשדה בוקר

היסטוריה ורקע כללי
היישוב הוקם בשנת  1985כמצפה עזוז במקום שהייתה בו היאחזות נח"ל משנות ה .50-בתחילת הדרך
לא היו במקום תשתיות חשמל ומים מסודרות ,ועם הזמן הוקמו תשתיות .המבנים הראשונים היו
אשקוביות של הסוכנות ,חדר חשמל ומבנה גנרטור ,ולא היו מבני קבע למגורים .במהלך השנים הייתה
תחלופה גדולה של אנשים.
התושבים מגדירים את היישוב כ "יישוב מדברי חקלאי תיירותי".
כיום  18משפחות מתגוררות במקום במבנים שונים .אין מבני ציבור ,למעט מבנה המועדון.
תושבי היישוב מתפרנסים מיזמויות שונות ותיירות – קדרות ,צימרים ,מסעדה ,נפחות ,נגרות ,אומנים,
חאן ועוד .תושבי המקום מאוד מחוברים לטבע ,ובגלל זה הם בחרו לבנות את בתיהם בסמוך אחד לשני
בצפיפות גדולה יחסית.

מבנה חברתי ושירותי ציבור
אין התארגנות קהילתית ואין צורך אמיתי בארגון פורמלי ,אבל ישנה ערבות הדדית גבוהה וקיימת
מנהיגות לא פורמלית .בעבר הייתה התארגנות יותר אינטנסיבית ,כולל ועדות ,אך כיום אין מזכיר ואין
ועד .יש יו"ר ועד ,שהוא נבחר ,אבל אין לו תפקיד פורמלי .היישוב מאוגד באגודה שיתופית אך היא אינה
פעילה.
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טבלה  -62מבני ציבור בעזוז
תחום שירות

שם המבנה

שטחים פתוחים (גני שעשועים ,גינות וכ')

גן שעשועים

קהילה (מועדונים וכו')

מועדון קהילתי

אמצעי ייצור והיבטים תעסוקתיים
לעזוז אין אמצעי ייצור והיישוב נשען על תקציבים המגיעים מהמועצה .מבחינה תעסוקתית ,עיקר
התושבים נשענים על תיירות אך ישנם גם חקלאים.

מבנה פיזי ותפקודי
היישוב הקיים כיום התפתח באופן אורגני כ"מחנה זמני" והוא חסר שלד מוגדר .למעשה  -למעט כביש
הגישה ליישוב ,המתפצל מכביש הגישה ב"מזלג" ,עולה אל הגבעה ויורד חזרה דרך חורשת בארותיים
לכביש הגישה בסמוך לגשר ההיסטורי מעל נחל בארותיים ,ביישוב אין כל מערכת דרכים מוסדרת של
הולכי רגל ו/או דרכי רכב .מכביש הגישה דרך עפר ראשית אל "ככר תנועה" – דרך מעגלית המאפשרת
סובת אוטובוסים ובה תחנת האוטובוס של היישוב.
מרקם היישוב מתאפיין במספר מצומצם של מבני מגורים ומתחמי תיירות ,בעלי שונות גדולה מאד זה
מזה ,בשטח ובאופי ,בחלקם לאורך כביש הגישה ליישוב ומרביתם מסביב למרחב מרכזי פתוח אחד
בנקודה הגבוה בשטח " -הככר הראשית" ,בה נמצא מגרש הכדורסל והשצ"פ המרכזי של הישוב ,וכן חלק
מהעסקים התיירותיים .הגישה מהככר הראשית אל מבני המגורים והעסקים התיירותיים הנה בדרכי
עפר נעדרות היררכיה.
להרחבה על היבטים נוספים של המבנה הפיזי והתפקודי ראו בפרק נוף ושטחים פתוחים.
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כפר תיירותי מדברי עזוז
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סטטוס תכנוני
ליישוב תכנית מאושרת משנת  2005שלא יצאה לביצוע .התכנית איפשרה פיתוח של מגרשי מגורים בגודל
של  1.6דונם שכללו אפשרות לבניית יח' מגורים חד קומתית ,פל"ח ו 2-יח' אירוח .בנוסף ,התכנית סימנה
שטח למלונאות שם הותר לבנות כפר נופש תיירותי המכיל עד  100יח' אירוח .התכנית לא יצאה לביצוע
בשל עלויות פיתוח גבוהות שנבעו משימור של אתרי העתיקות באזור היישוב .כיום מקודמת תכנית
נוספת להסדרת היישוב .התכנית מבקשת לשמר את המבנה הייחודי של היישוב ,ולכן מייצרת "אשכולות
התיישבותיים" שמחקים במידה רבה את המבנה של עזוז .התכנית מציעה לחבר את האשכולות אל
היישוב הקיים ,שם יפותחו שימושים מסחריים וציבוריים .מנגנון הפיתוח ותכליות השימושים במגרשים
החדשים נמצאים עדיין בדיונים.
טבלה  -63סטטוס תכניות בעזוז
מס' תכנית

סטטוס

מטרת התכנית

1/219/03/20

מאושרת משנת 2005

הסדרת היישוב

-

לקראת הגשה לועדה המקומית

הסדרת ה"מחנה זמני" והרחבת היישוב הקיים
תוך שמירה על הדפוס הייחודי.

ממשק היישוב עם סביבתו
ממשק היישוב עם סביבתו הנה אחת מסוגיות התכנון המרכזיות בישוב .בשטח פזורים שרידים של גדרות
עבר (מתקופת ההיאחזות) ,אולם הישוב הנוכחי אינו מגודר או מוקף דרך היקפית ,וקו המגע שלו עם
המדבר הסובב ישיר ובלתי מופר .גם התכנון העתידי המקודם כיום מתבסס על מערכת דרכים פנימית
המובילה לאדכולות מגורים ותיירות – מהם ניתן לצפות ואף לצאת אל המדבר בנק'בים רגליים  -באופן
ישיר ובלתי אמצעי .להרחבה נוספת על הממשק של היישוב עם סביבתו ראו בהרחבה פרק נוף ושטחים
פתוחים.
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מערך השטחים הפתוחים (קיים ומתוכנן)

 1/219/03/20הרחבת עזוז (מאושרת)

שלד שטחים פתוחים ומבני ציבור

הסדרת והרחבת עזוז (בהליכים)
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איור  – 20ממשק היישוב עם סביבתו

ממצאים עיקריים משיתוף הציבור
שמירה על אופיו הייחודי של היישוב
•

התושבים מעוניינים לייצר מנגנון מושכל של צמיחה וקליטה שייאפשר לשמור על אופיו הייחודי של
היישוב

•

התושבים חוששים מפיתוח עתידי במרת"ח שעלול להוות מפגע סביבתי ונופי שיפגע איכות החיים
ובפרנסה שלהם.

•

התושבים מאמינים בהתאמת הפעילויות ביישוב כך שלא ייפגעו בערכי הטבע והנוף ,שכן זהו המשאב
והייחוד של עזוז.

שמירה על אופייה של התיירות ביישוב
•

ביישוב מציינים כי חשוב להם שהאירוח יהיה בצמוד לבתים מבחינה עקרונית ,בדומה לאירוח
המתבצע היום ,בו חווית הביקור של התייר משלבת ביקור בבית התושב.

היבטים תכנוניים
•

בעקבות הרצון לשמר את אופי האירוח ,התושבים רוצים ליצור תקנון ברור ליישוב.

•

תושבי היישוב הדגישו את הצורך בתשתיות משופרות (מדרכות ,תאורה ,נגישות וכיו"ב).

•

צורך ביצירת אמצעי ייצור ביישוב ובהרחבת ההיצע התעסוקתי.
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